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Úvod
História aj súèasnos ukazujú, e poznanie ako produkt výskumnej èinnosti poskytuje
moc (intelektuálnu a ostatné formy prevahy vlastníka poznania), vojenskú prevahu
(úèinnejie zbrane, ako má nepriate¾), ekonomickú silu (lepie výrobky, ako má konkurent)
a ideovú nadvládu (ovplyvnenie správania ¾udí). V súèasnosti sa veda a technológie
stali zásadným katalyzátorom globálnej ekonomiky a spoloènosti zaloenej na poznaní.
Na produkciu poznatkov vynakladajú táty rôzne, ale rastúce mnostvo finanèných
prostriedkov. Kým v EÚ to je 1,8 % HDP, v USA 2,7 % HDP a v Japonsku 3,1 % HDP.
Tento spôsob uvaovania môe vzbudzova úsmev v krajine ako Slovensko, ktorá
nepatrí do rangu ve¾mocí ani z h¾adiska poètu obyvate¾ov, ani z h¾adiska kúpnej sily.
Nae úèinkovanie v histórii sa zatia¾ obmedzilo na ve¾mi opatrné pôsobenie v zákulisí
a úroveò socio-ekonomického rozvoja nie je zatia¾ na úrovni najvyspelejích krajín.
Nie je preto zbytoèným luxusom venova ve¾a pozornosti a prostriedkov výskumu?
Skúsenos Fínska, Írska, vajèiarska, védska, Nového Zélandu èi Austrálie ukazuje,
e pre malé krajiny môe by kvalitný výskum jedným z odrazových mostíkov k úspechu
nielen materiálnemu, ale aj duchovnému. Samotný výskum rozhodne nestaèí na hospodársky
rozmach, je vak vo väèine prípadov jeho dôleitou súèasou. Naopak, bez úspenej vedy
sa máloktorému tátu podarilo urobi rozhodujúci skok medzi najprosperujúcejie táty.
Slovensko ambíciu zaradi sa medzi svetovú elitu má - potvrdzuje ju nielen èlenstvom
v OECD, ale aj uchádzaním sa o vstup do EÚ. Akú úlohu v tomto procese zohrávajú
slovenskí výskumníci? Aká je ich kvalita a výstupy? Èo robí tát pre podporu kvalitného
výskumu? Ako k rozvoju pristupujú malé táty, ktoré nemôu realizova pièkový
výskum vo vetkých oblastiach?
Cie¾om predkladanej Národnej správy o vedeckotechnickej politike na Slovensku je
struène odpoveda na tieto otázky, zhodnoti stav produkcie poznatkov u nás a vplyv
vedeckotechnickej politiky na celý proces.
V prvom rade sa venujeme analýze stavu vedeckej èinnosti. Kapitola 1 sa snaí
odpoveda na základné otázky súvisiace s hodnotením vedy - pod¾a èoho môeme
evaluova jej stav a prichádza k záverom a ako sa vyvarova pred zjednodueným
pouívaním indikátorov vytrhnutých z kontextu
Na jej závery priamo nadväzuje kapitola 2, ktorá sa na základe rozsiahlej databázy
údajov snaí ponúknu èitate¾ovi plastický obraz stavu produkcie poznatkov na Slovensku.
Venuje sa nielen financovaniu a ¾udským zdrojom, ale najmä ich výstupom. Vzh¾adom
na ich dôleitos venuje osobitnú pozornos vedeckým èasopisom ako aj slovenskej
vede v kontexte EÚ.
Tento spoloèný poh¾ad sa snaíme v kapitole 3 doplni struèným, ale detailnejím
poh¾adom na jednotlivé skupiny vedných odborov. Tieto skicy nemajú ambíciu poskytnú
úplný obraz, èo na danej ploche nie je ani moné. Snaia sa skôr laickej verejnosti
a analytikom predostrie základné informácie o stave individuálnych výskumných
oblastí.
Závereèná, ale najrozsiahlejie kapitola 4 sa koncentruje na previazanie stavu s jeho
príèinami a preto sa venuje vedeckotechnickej politike. Od analýzy tátnej politiky v období
reálneho socializmu a poèas 90. rokov prechádza k analýze vedeckotechnickej politiky
vo viac ako desiatke iných krajín vrátane krajín visegrádskej tvorky. Jadrom kapitoly
6

NÁRODNÁ SPRÁVA O VEDECKOTECHNICKEJ POLITIKE

je vak poh¾ad na reformu vedy a techniky, ktorá sa spustila od 1. apríla 2002. Text
analyzuje jej východiská, výsledky a podmienky jej úspeného naplnenia. Na závere
obsahuje odporúèanie pre jej korekcie a ïalie smerovanie, ktoré mono vyui pri tvorbe
vedeckotechnickej politiky v novom volebnom období 2002 - 2006.
Pred tým, ne sa zaèneme venova samotnej otázke produkcie poznatkov, je vak
dôleité zamyslie sa nad základnými pojmami, ktoré v tejto súvislosti pouívame.
Prvým je veda. Pri jej definícii vychádzame zo slovníkovej trojstupòovej definície,
pod¾a ktorej veda je systematické pozorovanie prírodných javov a podmienok za úèelom
objavenia skutoèností o nich a formulovanie zákonov a princípov, ktoré sa zakladajú
na týchto skutoènostiach, ale aj organizované teleso poznania, ktoré pochádza z takých
pozorovaní, ktoré môu by overené alebo skúané ïalím výskumom a zároveò akáko¾vek
pecifikovaná vetva tohto veobecného telesa poznania ako biológia, fyzika, geológia
alebo astronómia.
Vo vetkých vyspelých tátoch sa v súvislosti s vedou a ekonomickým napredovaním,
inovaènými trendmi a patentovou agendou pouíva pojmová dvojica veda a technológia.
Slovenský ekvivalent pre anglické "technology" jednoznaène je "technológia" a nie
"technika". Táto dvojica, veda a technológia, odráa skutoènos, e nové technológie
vychádzajú z vedeckého poznania. Pojem technológia je definovaný ako aplikácia
vedy najmä na priemyslové a komerèné ciele. Technológia nie je nezávislá veda majúca
súbor vlastných doktrín, ale pozostáva z aplikovania princípov stanovených v rôznych
fyzikálnych vedách (chémia, mechanika, mineralógia atï.) na výrobné procesy.
Technológia je praktická aplikácia vedy v obchode a priemysle. U nás pouívané slovo
technika namiesto technológia je do urèitej miery relikt zo socialistických èias.
Technika sa definuje ako teória, princípy alebo túdium umenia alebo procesu. Ide
o systematický postup, ktorým sa splní komplexná alebo vedecká úloha. Pod technikou
sa tie rozumie spôsob, akým sa narába s podstatami, so základom, ako napríklad
s umeleckým dielom. Proces zmeny terminológie pokraèuje aj v bývalom socialistickom
tábore. Poliaci sa u rozlúèili s týmto názvom pre technológie,1 Rusi2 a Ukrajinci3
èiastoène, pouíva sa ale vo Vietname4 a v Bulharsku5. Dvojica pojmov veda a technika

http://www.kbn.gov.pl/pub/info/bk/bk.html
http://hum.amu.edu.pl/~zbzw/ph/sci/naupol.htm#Webs
2
http://www.iacp.dvo.ru/ENGL/staff/staff_4.html
http://www.iacp.dvo.ru/ENGL/staff/staff_4.html
http://list.mail.ru/catalog/10902.html
http://www.ioffe.rssi.ru/grants.html
3
http://www.nit.kiev.ua/indexe.htm
4
http://www.earth.sinica.edu.tw/~yu/person/anhtt_c.html
http://hannover.park.org/Thailand/MoreAboutAsia/vninfo/companies/cty3522.html
5
http://www.biorheo2000.primasoft.bg/sponsors.htm
1
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sa v oprávnenej logickej spojitosti pouíva v múzejníctve a výstavníctve6, v historiografii7
a vo filozofii8.
Do urèitej miery paralelným pojmom je dvojica termínov - výskum a vývoj. Z h¾adiska
potrieb tejto analýzy najoperatívnejia sa javí definícia, ktorú mono nájs v Manuáli
Frascati. Pod¾a neho výskum a experimentálny vývoj zahròuje tvorivú prácu vykonávanú
na systematickom základe za úèelom zvýenia objemu poznania, vrátane poznania èloveka,
kultúry a spoloènosti a vyuitie tohto objemu poznatkov na vynachádzanie nových
aplikácií.
Z uvedených dôvodov by bolo pravdepodobnej vhodnejie hovori o vedeckotechnologickej politike alebo o politike výskumu a vývoja. Slovenská legislatíva,
koncepèné materiály, médiá aj iní aktéri dialógu o tátnej politike v tejto oblasti vak najmä
z tradície stále pouívajú pojem vedeckotechnická politika. V záujme zrozumite¾nosti
preto aj v tejto publikácii pouívame toto slovné spojenie.
Pozývame vás preskúma v rámci èítania publikácie jeho obsah.

http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/kropotkin/science/scienceI.html
http://apai.cp.pt/e_museus.htma
http://www.mmedia.co.yu/LEONARDO/GLAVNA/indexen.htm
http://www.rkk.hu/kecskemet/nevezeng.html http://www.alpcom.it/hamradio/marco_e.htm
http://www.mdc.hr/tehnicki/en/07-velikani.htm
7
http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/DGGMNT/tagungen/tagung2000.html
http://www.bas.bg/csshs/srozhkov.htm, http://web00.utad.utoledo.edu/news/artman/publish/article_300.shtml
http://www.phil-hum-ren.uni-muenchen.de/Za/hkuhn1/ph10.html
http://albinoni.brera.unimi.it/commissioneCNR/Historians.html
8
http://www.dis.uniroma1.it/~pgf/asigdl/,
http://www.sztaki.hu/providers/weber/index.eng.html
http://www.science-careers.com/lab.htm
http://www.ludusvitalis.org.mx/abs2000/abs8.html
http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/kropotkin/science/scienceI.html
6
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Kapitola 1: Ako hodnoti slovenskú vedu a jej producentov?
Otázka - aká je kvalita slovenských výskumníkov a ich produkcie - je vzruujúca pre
laikov aj samotných vedcov. Kapitola 2 a 3 na òu h¾adajú odpoveï na základe mnostva
rôznych výstupových indikátorov. Mnohé z nich vak pouívajú tzv. bibliometrické
metódy analýzy. Výstupy bibliometrického hodnotenia sa v praxi redukujú na jednoduché
èísla, s ktorými sa dá pohodlne manipulova. Ak vak nepoznáme hlbie princípy
hodnotenia a jeho úskalia, môeme sa dopusti hrubých chýb vo svojich rozhodnutiach.
Preto pred samotným hodnotením predkladáme kapitolu o tom, ako primerane narába
s nástrojmi bibliometrického hodnotenia. Zároveò chceme zdôrazni, e kapitola 2 skúma
celkovú oblas výskumu a vývoja, a preto pouíva viac ako bibliometrické indikátory.
Hodnotenie vedy sa ustálilo na dvoch prístupoch: prvým je posúdenie vedeckého
produktu rovnocennými partnermi (peer review) a druhým bibliometrické metódy. Tieto dva
prístupy boli akceptované väèinou èlenských tátov OECD (OECD (1994), OECD (1997)).
Rovina zverejnenia výsledkov vedeckej èinnosti je najvhodnejím miestom jej hodnotenia
a to tak pre posúdenie rovnocenným partnerom, ako aj pre bibliometrické hodnotenie.
Bibliometria najèastejie hodnotí parametre, z ktorých prvý mono oznaèi ako
celková produkcia a druhý parameter sa týka kvality publikovaného. Treba zdôrazni,
e aj pre posúdenie vedeckého produktu rovnocennými partnermi (peer review) sú výsledky
bibliometrického hodnotenia významným podkladom. Posudzovanie rovnocennými
partnermi sa ale èasto spochybòuje a preferuje sa objektívnejia bibliometria. Hlavné
dôvody kritiky sú: ideálne by mali publikované výsledky skúma skutoèní experti v danej
oblasti a hodnoti ich kvantitatívne a kvalitatívne pod¾a stanovených pravidiel. Obvykle
ale posudzovanie rovnocennými partnermi robia skôr veobecné komisie ako pecialisti
so schopnosou preniknú a k hodnoteniu primárnych výskumných dát. Preto majú
tendenciu uchy¾ova sa k sekundárnym kritériám, ako sú hrubé poèty publikácií, prestí
èasopisov, reputácia autorov a intitúcií a odhad významnosti a relevancie príslunej
vedeckej oblasti. Neprekvapuje preto, e je snaha hodnoti vedecké výsledky vo forme
publikácií kvantitatívnymi a objektívnymi indikátormi (Seglen (1996)).
I tak sa kvalitné posudzovanie rovnocennými partnermi (peer-review) povauje za
najspravodlivejiu a najprijate¾nejiu formu hodnotenia (Coleman (1999)). Zvolení
èlenovia panelu musia ale reprezentova celú disciplínu a musia ma dôveru vedeckej
komunity, a tie treba vykona opatrenia proti skresleniu hodnotenia pre rodinné alebo priate¾ské
vzahy. Rovnako vedecká ortodoxnos nesmie by hodnotená vyie ako priekopnícka
práca. V tomto kontexte posudzovanie rovnocennými partnermi nemá alternatívu. V praxi
to èasto znamená da na posúdenie najmení rozumný poèet publikácií, vybraný ich
autormi ako najlepie príklady ich práce v zmysle kritérií, pod¾a ktorých sa hodnotí.
Tento prístup vak z pochopite¾ných dôvodov nie je moné v praxi poui pri agregátnych
analýzach, akou je naa správa. Preto sa zameriavame na bibliometrické kritériá.

Bibliometria - jej zmysel a obsah
Prenos informácií je podstatný prvok pri získavaní vedomostí potrebných pre vedecký
rozvoj, ekonomický progres a sociálny pokrok. írenie vedeckých informácií sa deje
9
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v rámci vedeckej komunikácie. Pod vedeckou komunikáciou rozumieme vyuívanie
a rozirovanie informácií vedcami v nejakej vednej oblasti prostredníctvom formálnych
a neformálnych komunikaèných kanálov. Bibliometria je vedná disciplína zaloená
na kvantitatívnej analýze a meraní dokumentov urèených na zaznamenanie a komunikáciu
vedeckých poznatkov.
K najrozírenejím a najèastejie rieeným otázkam v oblasti bibliometrie patrí:
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

skúmanie citaèných väzieb dokumentov
sledovanie spoluautorstva, jeho grafické znázornenie
sledovanie zastarávania literatúry
citaèná analýza vedeckých èasopisov
analýza publikaènej èinnosti vedeckých pracovníkov
skúmanie medzinárodných publikaèných trendov
rozloenie tvorivej výkonnosti vedeckých pracovníkov, intitúcií, krajín
skúmanie informaèných potrieb vedeckých pracovníkov, vedeckých intitúcií
zisovanie tematického rozptylu literatúry
vyh¾adávanie informácií - jeho vyhodnocovanie
hodnotenie vedcov, publikácií, vedeckých intitúcií, krajín v jednotlivých
vedných disciplínach a vo vede celkovo

Keï chceme hodnoti v naom prípade slovenskú vedu a vedeckých pracovníkov,
je potrebné sa na túto problematiku pozera komplexne z h¾adiska uvedených oblastí
aplikácie bibliometrie.
Vedecká práca je process, ktorý britský fyzik Michael Faraday charakterizoval
nasledovne: Pracuj, ukonèi, zverejni! Zverejnenie výsledkov vedeckej èinnosti dáva
monos poui výsledky vedeckej èinnosti inými, ale aj monos zreprodukova a testova
výsledky iného. Vedecká a potenciálna uívate¾ská komunita má monos takto sa
oboznámi s výsledkami vedeckej práce (vyprodukované poznanie) a najrôznejím
spôsobom ich vyui. Kto primerane pravidelne nepublikuje a spotrebováva prostriedky
urèené na podporu vedy, uniká kontrole ako nakladal so zverenými prostriedkami.
Neobstojí tvrdenie, e niekto je vynikajúci vedec, ale výsledky dáva do zásuvky (okrem
prípadov politického prenasledovania).
Dôleitos zverejnenia vyplýva aj z toho, e kadý dobrý investor sa zaujíma o to,
èo mu investícia prinesie. U prostriedkov vkladaných do vedy nie je èasto priamoèiary
vzah smerom ku koneènému, v peniazoch vyèíslite¾nému prínosu. Ako príklad mono
uvies lekárske vedy. Triviálne ¾ahko vyèíslite¾né vedecké rieenia, ako skrátenie èasu
hospitalizácie, ambulantné oetrenie namiesto hospitalizácie, pouitie úèinnejieho
terapeutického postupu a zabránenie výskytu ochorenia úèinnejími preventívnymi
opatreniami, sú skôr zriedkavosou a niekedy závereènou fázou vedeckej èinnosti, ktorá
sa v iniciálnej fáze nedala anticipova (napríklad objav penicilínu). Preto sa h¾adajú cesty,
ako vyèísli prínos vedeckej èinnosti na stupòoch, ktoré predchádzajú koneènému
vyuitiu prísluného poznatku.
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Kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti publikácie
Bibliometria sa snaí hodnoti kvalitu aj kvantitu publikácií.
Pokia¾ ide o kvantitatívne hodnotenie, vychádza z faktu, e prvým, nesmierne dôleitým
èlánkom procesu, na ktorý nadväzuje nasledujúce bibliometrické hodnotenie, je samotný
akt zverejnenia. Vydavatelia vedeckých èasopisov - univerzity, komerèné nakladate¾stvá,
vládne orgány, spoloènosti a asociácie - v rôznej miere materiálne závisia od predaja
a uívania svojich produktov (vedeckých periodík) vedeckou komunitou. O optimálnu
realizáciu tohto ekonomicko-komerèného zámeru sa starajú edièné rady èasopisov na èele
s výkonným editorom. Editorovou starosou je, aby sa drahý priestor na stránkach
èasopisu potlaèil vedeckými informáciami, ktoré zabezpeèia jeho odber. Výsledkom je,
e kadý èasopis uverejní iba príspevky, ktoré prekroèia istú prahovú hodnotu kvality,
originálnosti a aktuálnosti. Editorovo rozhodnutie o uverejnení príspevku sa opiera
o stanovisko recenzentov, ktorí ale nemajú monos priamej inpekcie primárnych dát.
(Otázke vedeckých èasopisov sa venuje osobitná èas nasledujúcej kapitoly.)
Hodnoteným parametrom v tomto prípade je poèet zverejnení. Z praxe je známe,
e publikaèná aktivita vedeckých pracovníkov sa pohybuje vo ve¾mi irokom rozmedzí.
Toto rozdelenie sa riadi Zipf-Mandelbrotovým zákonom: (Mandelbrot (1966))
an =

K3
(b + n)5

kde K3 je kontanta, an je poèet autorov, ktorí publikujú n èlánkov, s kontanta
vyjadrujúca vzah medzi poètom publikácií na jednu osobu-autora a poètom autorov a b
je parameter umoòujúci presnejiu aproximáciu empirických dát.
Tento zákon sme pre ilustráciu aplikovali na údaje o poète autorov an publikujúcich
n èlánkov z Ústavu preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM) za roky 1992-2000.
Matematicko-tatistickými metódami sme h¾adali optimálne kontanty K3, s a b, aby
jednotlivé zákonitosti boli v èo najlepom súlade so skutoènými hodnotami. Pri h¾adaní
optimálnych hodnôt sme pouili softvér Altmann - Fitter (Altmann (1997)).
Na grafe 1.1 sú znázornené údaje z databázy ÚPKM a ich najlepia aproximácia
Zipfovým-Mandelbrotovým rozdelením. Do úvahy sa zobrali publikácie evidované
v databáze ISI (viï niie).
Hodnotenie vedeckej produkcie pod¾a poètu zverejnených prác mono aplikova na
individuálneho vedca, na pracovný kolektív, na prísluné pracovisko, prípadne na celú
vedeckú komunitu istého tátu. Poèet publikovaných vedeckých prác nemá iadnu
výpovednú silu o ich kvalite. Nedáva iadnu informáciu o originálnosti, inovaènej úrovni
a príspevku k napredovaniu poznatkov. Najväèiu výpovednú hodnotu má poèet
publikácií pri vysokej úrovni agregácie: fakulty, ústavy, univerzity, celé krajiny (UNESCO
(1998)).
Pretoe jednotkou hodnotenia je poèet publikácií za urèitý èas, môe vznika snaha
o infláciu tohoto parametra. Stretávame sa s tzv. salámovými publikáciami, s opakovaným
publikovaním tých istých výsledkov a uplatòovaním sa princípu LPU (least publishable
unit) - najmenie publikovate¾né mnostvo.
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Graf 1.1: Modelovanie publikaènej èinnosti na príklade ÚPKM
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Hodnoti kvalitu publikovaných prác urèitého indivídua alebo kolektívu autorov
je omnoho zloitejí problém ako urèenie prísluných kvantitatívnych parametrov
(poèet publikácií). Prístupy kvalitatívneho hodnotenia vychádzajú z literatúry (referencií),
ktorá je vo vedeckej literatúre citovaná. Citovaním autori vytvárajú explicitné väzby
medzi ich súèasným výskumom a predchádzajúcou prácou, ktorá je uloená v rozsiahlom
archíve vedeckej literatúry, ale aj mnohé iné vzahy vo vnútri vedeckej komunity. Takéto
skúmanie a kvantifikovanie vzahov medzi dokumentami, autormi, vedeckými intitúciami,
vednými oblasami a pod. na základe citácií sa nazýva citaèná analýza. Je jednou z metód
bibliometrie. Vychádza z hypotézy, e ¾ubovo¾ná citácia práce autora je vdy významný
fakt. Citácia symbolizuje koncepty alebo vedecké idey, o ktorých autori diskutujú
(Garfield (1997)).
Keïe vieme, e výsledky výskumu priamo závisia od kvality vstupných údajov,
je potrebné sa na citácie a vetko, èo s nimi súvisí, pozrie blizie. Aby sme mohli poui
citaèné údaje pre citaènú analýzu, je potrebné, aby boli splnené nasledujúce predpoklady:
m citácia dokumentu vyjadruje pouitie tohto dokumentu citujúcim autorom.
m citácia odráa zásluhu - kvalitu, signifikantnos, vplyv citovaného dokumentu.
Ak výsledky citaènej analýzy majú by hodnoverné a predovetkým kvalitatívneho
charakteru, je potrebné, aby splòali v priemere i tento predpoklad.
m citácie sú robené preto, aby sa zlepili monosti vedeckej práce. Ak mono
predpoklada, e citácie sú robené na tento úèel, potom odzrkad¾ujú fakt, e autori
zo vetkých moných dokumentov vyberajú tie, ktoré pokladajú za najlepie práce
v predmetnom odbore. Takto slúia okrem iného aj ako úèinný nástroj informaèného
prieskumu.
m citovaný dokument je obsahovo relevantný s citujúcim dokumentom. Na tomto
predpoklade je postavený význam citaèných indexov.
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A do roku 1963 sa autori mohli dozvedie o tom, èi ich prácu niekto citoval, skôr
náhodne v rámci túdia literatúry. Zaèiatkom esdesiatych rokov bol na báze súkromného
ústavu Institute for Scientific Information (ISI) vo Philadephii vytvorený najvýznamnejí
svetový citaèný register Science Citation Index (SCI), ktorý kadoroène zahrnuje viac
ako 650 000 èasopiseckých èlánkov z viac ako 3 400 èasopisov. Z odhadovaných
126 000 vedeckých èasopisov na svete pokrýva teda len malú frakciu. Databáza SCI/ISI
takmer lineárne s èasom expanduje. Pritom celkový poèet vedeckých èasopisov vo svete
pribline od roku 1750 do dnes exponenciálne vzrastá. Roèný prírastok je 7% a celkový
poèet nových èasopisov sa zdvojnásobí kadých 10-15 rokov (Höök (1999)). Kým v roku
1965 databáza ISI/SCI zaregistrovala necelé 2 milióny citácií, v roku 1997 dosiahlo
toto èíslo 16 miliónov. Práca s registrom je moná v jeho papierovej forme, vo forme CD
a najnovie on-line. Pre nás najzaujímavejím konkrétnym produktom ISI je Science
Citation Index a Journal Citation Reports. Okrem celého radu vyích scientometrických
výstupov, register poskytuje informáciu o tom, ktorá konkrétna publikácia bola v danom
roku kým citovaná. Toto sa nájde v Science Citation Index. Dá sa teda urèi, ko¾kokrát
a kým boli vetky práce daného autora v príslunom roku alebo v priebehu viacerých rokov
citované, a teda aj agregované údaje o urèitom kolektíve, ústave, univerzite, táte atï.
Existujú aj èasté námietky proti pauálnemu vyuívaniu výsledkov citaèných analýz.
Najèastejie sú to tieto (Egghe a Rousseau (1990)):
m autocitácie - vylúèenie autocitácie je síce rieením, ale môe by problematické
pri viacnásobnom autorstve
m viacnásobné autorstvo - citované èlánky zaradené do zoznamu v citaèných
registroch sú zahrnuté pod prvým autorom
m homografia - mnoho vedcov s tým istým menom a iniciálkami môe publikova
v tej istej vednej disciplíne, èo vedie k omylom
m synonymia - citácie môu by rozhádzané kvôli nesprávnej forme mena autora.
Napr. autor je uvádzaný s rôznym poètom iniciálok, eny publikovali za slobodna
a neskôr ako vydaté pod iným meno, rôzna transkripcia a pod.
m typ prameòa - mnohé túdie potvrdzujú, e výber typu a poètu prameòov závisí
od úèelu, pre ktorý má analýza slúi. Take aj výsledky môu by ovplyvnené
týmto pôdovodnym úèelom
m implicitné citácie - èastokrát pouívame napr. veobecne známe teórie, resp.
nástroje, mylienku ako samozrejmé, bez uvedenia pôvodného zdroja. Napr.
ak spomíname SCI, málokto cituje jeho pôvodcu - Garfielda
m kolísanie v èase - citovanos sa èasto ve¾mi mení v èase, preto treba pokraèova
opatrne pri èasovom vymedzení výskumu
m zvlátnosti vedných disciplín - problém súvisí s premenlivým poètom publikácií,
publikaènými praktikami, ktoré ve¾mi silno závisia od pecializácií
m nekompletnos ISI databáz - existuje mnostvo èasopisov, ktoré nie sú z rôznych
dôvodov zahrnuté do ISI
m dominantnos angliètiny - jazykové bariéry - pretoe v západnom svete je
dominantným jazykom angliètina, vedci uprednostòujú citovanie anglicky písaných
èasopisov
m americká predpojatos - prieskum indexových báz dát ukazuje, e napr. a 95%
amerických vedcov cituje americké práce, u Anglièanov je to u len okolo 40%
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m rodová predpojatos - niektoré túdie ukazujú, e výskumníci majú tendenciu
èastejie citova autorov vlastného pohlavia
m chyby - samozrejme, e citaèné analýzy zahrnujú prostredníctvom citaèných
indexov tie údaje, ktoré sú v nich obsiahnuté, teda aj s ich chybami
Výsledky citaènej analýzy získané výskumom citaèných indexov nám napriek
svojim obmedzeniam a problémom poskytujú relatívne objektívne údaje o odozve
publikovaných prác v kvantifikovanej forme. Citaèná analýza nemôe by univerzálnou
a jednoznaènou metódou hodnotenia kvality èi významu publikovaných vedeckých prác.
V poslednom období sa presadzuje tendencia vyuíva výsledky tejto analýzy skôr na
porovnávanie publikaènej èinnosti, resp. kvality prác vo vnútri uej vednej disciplíny.
Aby sme pochopili motiváciu vedcov ako jednotlivcov a èlenov sociálnokultúrnej
vrstvy, je potrebné vníma vedu nielen ako agregát poznania, ale aj ako sociálny systém
a vedcov nielen ako osamelých borcov na verejnom javisku, ale ako èlenov uzavretej
komunity s jasnými spoloènými cie¾mi, postojmi, presvedèeniami. Existuje ve¾a dôvodov,
preèo autori citujú práce ostatných. Garfield napríklad uvádza nasledujúci výpoèet dôvodov
pre citovanie: (Garfield (1965))
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

splácanie úètu zakladate¾om odboru
vyjadrenie vzahu k príbuzným prácam
uvedenie metodológie, technického vybavenia atï.
vytvorenie zázemia k doplnkovému túdiu
opravenie práce ostatných
opravenie prác vlastných
kritika predchádzajúcich prác
upozornenie na chystané práce
vytvorenie väzieb na málo rozírenú, slabo indexovanú alebo necitovanú prácu,
autenticita dát
rôzne kontanty a pod.
identifikácia pôvodnej publikácie alebo inej práce, ktorá popisuje nejakú základnú
koncepciu, napr. Paretov zákon, Lotkov zákon a pod.
m rozpracovanie práce alebo mylienky iných autorov
m negatívne hodnotenie
m otázky priority tvrdenia iných
Ako vidíme z uvedeného, motivácia citovania je komplex faktorov, ktoré vedú autora
publikácie k urèitému spôsobu citovania. Na prvom mieste stojí uitoènos. Citujú sa
pouité metodiky. Citujú sa ïalej práce, na ktoré publikovaná práca nadväzuje, a to bez
oh¾adu na to, èi jej výsledky potvrdzujú, spochybòujú, alebo vyvracajú (negatívne citácie)
predchádzajúce výsledky. Ve¾a autorov povauje za povinnos citova práce významných
osobností v príslunej oblasti. Niekedy sa citujú potenciálni recenzenti. Inokedy anonymní
recenzenti odporúèajú doplni citované práce práve o ich publikáciu. Pri neznalosti
primárnych literárnych zdrojov sa citujú sekundárne, akými sú napríklad preh¾adové
èlánky (súborné referáty). Niekedy sa referencie jednoducho odpisujú, èo sa podarí
odhali, ak sa v odpisoch vleèie tlaèová chyba. Sú kolektívy, ktoré sa navzájom citujú
(citaèné kartely, citaèné lobby), ale i kolektívy, ktoré sa napriek vysokej relevancii
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ignorujú. Citovanie urèitého èlánku má svoju èasovú dynamiku. V priemere sú èlánky
najviac citované v 2. a 3. roku po uverejnení, ale jednotlivý èlánok môe ma úplne
odlinú dynamiku. Vedci stredného a vyieho veku, ktorí pred rokom 1989 nemali
monos publikova v zahranièných èasopisoch a nae (èesko-slovenské) èasopisy,
ktoré sa zaoberali ich odborom, neboli excerpované do databázy ISI/SCI, môu by
hodnotením pod¾a poètu citácií znevýhodnení (Pitterová (1999)).
Napriek vetkému, èo tu odznelo, poèet citácií je zatia¾ parametrom, ktorý najviac
vypovedá o kvalite príslunej publikovanej práce a jej autora, hoci lepie hodnotiace
parametre by mohli by v tesnejom vzahu so základnými kvalitami vedy - ako sú
novos, solídnos a objem produkovaného poznania.

Impaktový faktor (IF)
Pri formulovaní kvantitatívnych parametrov vyjadrujúcich citovanos mono
¾ubovo¾ne urèi èasové okno, v ktorom sa publikácie objavili a zaregistroval sa ich poèet
a rovnako ¾ubovo¾ne urèi èasové okno, v ktorom boli citované a zaregistroval sa poèet
citácií. Najèastejie sa ale pouívajú dve kombinácie èasových okien, výrazom ktorých
je faktor bezprostrednej citovanosti (graf 1.2) a impaktový faktor pod¾a ISI/SCI (graf
1.3).
Graf 1.2: Faktor bezprostrednej citovanosti
Faktor bezprostrednej citovanosti t2 - t1 = 1 rok
T2 -T1 = 1 rok
t 1 = T1
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Zdroj: autori
Graf 1.3: Impaktový faktor
Impaktový faktor pod¾a ISI/SCI t2 - t1 = 2 roky
T2 -T1 = 1 rok
t 2 = T1
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Zdroj: autori
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Databáza, s ktorou ISI pracuje, sa nemohla rozrasta tak, aby pokryla vetky vedecké
èasopisy, ale pod¾a monosti tie, ktoré tvorcovia databázy povaovali z h¾adiska informaènej
hodnoty za najvýznamnejie. Aby sa pri výbere èasopisov nedopustili hrubých chýb,
okrem celého radu iných výberových kritérií, berú do úvahy aj tzv. impaktový faktor (IF)
prísluného èasopisu. IF èasopisu sa vypoèíta ako zlomok, v ktorého èitateli je poèet
zaznamenaných citácií èlánkov za urèitý rok (napr. 2000), ktoré boli publikované v tomto
èasopise v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov (napr. 1998 a 1999), a v menovateli
je poèet týchto èlánkov. Ako príklad môe slúi: urèitý èasopis publikoval v rokoch
1998 a 1999 251 èlánkov. Zaznamenalo sa, e v roku 2000 tieto èlánky boli citované 348-krát.
IF tohoto èasopisu pre rok 2000 bude teda 348/251=1,39. Vo výpoète sa rovnako postupuje
u faktora bezprostrednej citovanosti, ale publikaèné a citaèné okno trvá 1 rok a poèas
toho istého èasu. Do menovate¾a sa z databázy zahròujú len pôvodné èlánky, poznámky
(notes) a súborné referáty. Do èitate¾a ale vstupujú vetky typy dokumentov (úvodníky,
listy, abstrakty z vedeckých schôdzí atï.). Napriek vetkým okolnostiam, ktoré sprevádzajú
rozhodnutie autorov o tom, e príslunú prácu zaradia na konci svojej publikácie do zoznamu
citovaných prác, IF sa povauje za významný parameter nielen informaènej, ale aj
prestínej hodnoty prísluného èasopisu. IF èasopisov sú zverejòované v Journal
Citation Reports.
IF v prvom rade slúi ako významný parameter pri rozhodovaní vedeckých kniníc
o objednávaní prísluného titulu, ale na IF prihliadajú aj autori pri rozhodovaní o tom,
do ktorého èasopisu zasla výsledky svojej vedeckej práce na zverejnenie. Oèakávajú,
e publikovanie v èasopise s vysokým IF zvyi pravdepodobnos, e aj ich práca bude
viac citovaná. V tomto oèakávaní uprednostòujú èasopisy so irím záberom oproti
vysokopecializovaným periodikám, ktoré obvykle nevynikajú vysokým IF, ale mohli
by by omnoho vhodnejím nosièom poznatkov pre danú vedeckú oblas. Neplatí to ale
veobecne, lebo u mnohých autorov èlánky publikované v èasopisoch s vysokým IF
dosiahli nízku citovanos, kým èlánky uverejnené v èasopisoch s nízkym IF boli
mohutne citované. Èasopisy s vysokým IF èasto o sebe zverejòujú informáciu, e odmietajú
ve¾mi ve¾kú èas príspevkov predloených na publikovanie. Skutoène sa zistil vzah
medzi percentom odmietnutých rukopisov a IF (Lehrl (1999)).
IF èasopisov súvisia s celým radom faktorov (Seglen (1997a)). Skutoènos, e pri
výpoète IF sa do menovate¾a z databázy zahròujú len pôvodné èlánky, poznámky
a súborné referáty a do èitate¾a ale vstupujú vetky typy dokumentov, zvýhodòuje èasopisy,
ktoré zahròujú správy o konferenciách, zaujímavé úvodníky a majú ivú sekciu
korepondencie (listy editorovi). Typickým èasopisom takého typu je napríklad Lancet.
Vysokú citovanos majú èasto súborné referáty, preto èasopisy, ktoré ich s ob¾ubou
uverejòujú, si takýmto spôsobom tie môu vylepi IF. Ukázalo sa tie, e citovanos
èlánkov je úmerná ich dåke. Skutoènos, e pri výpoète IF sa berú do úvahy publikácie
uverejnené v období dvoch rokov a hodnotí sa ich citovanos u v nasledujúcom treom
roku, je významným èasovým faktorom. Zvýhodòuje disciplíny, ktoré sa prudko rozvíjajú,
kde je krátky výrobný èas publikácie a citujú sa prevane najnovie, èasto efemérne,
poznatky. Takýmto odvetvím je napríklad molekulárna biológia a biochémia. Protipólom
sú matematika alebo ekológia. Inými slovami IF zvýhodòuje vedecké disciplíny,
v ktorých sa poznatky rýchlo stanú obsolétnymi. Viac sa citujú èlánky s výsledkami
základného výskumu v porovnaní s aplikovaným výskumom. Pokrytie jednotlivých
vedeckých disciplín databázou ISI/SCI je ve¾mi nerovnomerné. Kým chémia je pokrytá
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NÁRODNÁ SPRÁVA O VEDECKOTECHNICKEJ POLITIKE

z 90%, biológia len z 30%. Z toho vyplýva, e èasopisy vedeckej disciplíny s nízkym
zastúpením v databáze ISI/SCI budú ma niie IF v porovnaní s disciplínami s vysokým
zastúpením. IF je funkciou poètu citovaných prác v jednom èlánku v príslunej vedeckej
disciplíne. Sú disciplíny, v ktorých je zvykom citova málo publikácií, v iných je zoznam
citovaných prác rozsiahly. Navrhli sa viaceré korekcie vzh¾adom na tieto interdisciplinárne
rozdielnosti (Fromter (1999)). IF sa nekoriguje na autocitácie (autor cituje svoje vlastné
publikácie). Korektná korekcia na autocitácie znamená: aby sa práca mohla povaova
za citujúcu, v jej autorskom kolektíve nesmie by iaden autor z autorského kolektívu
citovanej práce. Pri výpoète IF sa neberú do úvahy kniné publikácie. Èlánky v èasopisoch
v iných jazykoch ako angliètina sú menej citované. Hovorí sa o jazykovej diskriminácii
(97% hodnotených èasopisov v databáze ISI/SCI je v angliètine). V databáze ISI/SCI
dominujú americké èasopisy. Zloenie databázy ISI/SCI sa mení z roka na rok.
Vynikajúce èasopisy s úzkym zameraním majú nízky IF v porovnaní s èasopismi so irokým
záberom. Najviac kritických hlasov sa ozýva z ve¾kých európskych tátov, ktoré majú
vyspelú vedu a rad renomovaných národných èasopisov v ich jazyku (Schoonbaert a Roelants
(1996)). Aj anglofónna Austrália má pripomienky. Navrhuje sa tie zriadi univerzálnu
bibliografickú a citaènú databázu na základe internetu, ktorá by spojila kadú vedeckú
prácu, bez oh¾adu nato ako sa publikovala, s kadou prácou, ktorá ju cituje (Cameron
(2000)). Napriek vetkým kritickým hlasom, vo väèine prípadov kontruktívnych,
ktoré odznievajú, ISI je najïalej vo vývoji informatiky a scientometrie v súvislosti
s globalizáciou vedy. iadna z nadnárodných organizácií (EÚ, UNESCO, OECD, WHO,
FAO), ktoré by na tomto úseku mohli by alternatívou, nemajú v tomto smere reálnu
ancu, o národných intitúciách ani nehovoriac.
Pôvodný zámer autorov IF bol ve¾mi pragmatický, a to vyui ho ako pomôcku pri
urèovaní èasopisov, ktoré sa majú zaradi do databázy ISI. Absolútny poèet citácií toti
závisí od poètu publikovaných èlánkov v príslunom èasopise. Aby sa èasopisy mohli
navzájom porovnáva (malé s ve¾kými) a aby pri zaraïovaní do databázy ISI/SCI
neboli uprednostòované objemné èasopisy, s ve¾kým absolútnym poètom citácií oproti
útlym èasopisom, bolo treba normalizova absolútny poèet citácií predelením poètom
publikovaných prác. Vedecká komunita a riadiaci pracovníci vedy sa èoskoro zmocnili
tejto lákavej èíselnej hodnoty a zaèali òou hodnoti celý rad iných produktov vedeckej
èinnosti: jednotlivé publikácie, jednotlivých autorov, autorské kolektívy od pracovných
tímov a po vedecké komunity jednotlivých tátov. Pôvodné urèenie IF ako faktora
významnosti prísluného èasopisu má naïalej ve¾ký vplyv na editorov a vydavate¾ov
èasopisov, na pracovníkov spravujúcich kninièné fondy a na autorov pri výbere èasopisu
na zverejnenie výsledkov.
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Graf 1.4: Citovanos èlánkov napísaných tým istým autorom
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Zdroj: autori
Opakované analýzy ukázali, e k výslednej hodnote IF èasopisu prispievajú v danom
èasopise uverejnené èlánky ve¾mi nerovnomerne. Len 15% èlánkov (najcitovanejích)
prispieva k 50% citácií a 50% èlánkov k 90% citácií. Inými slovami, citovanejia polovica
èlánkov je citovaná 10-krát èastejie ako menej citovaná polovica. Preto jednotlivému
èlánku pripisova IF èasopisu, v ktorom bol publikovaný, nemá zmysel, pretoe daný
èlánok sa môe nachádza práve v necitovanej alebo málo citovanej èasti. Distribúcia
citovanosti (parameter kvality), podobne ako poètu publikácií (parameter kvantity,
produkcia), má ikmý charakter, prièom analýza súboru náhodne vybraných publikácií
z databázy ISI ukázala, e viac ako polovica èlánkov ostáva necitovaná (Seglen (1992)).
Na grafe 1.4 je vzah medzi citovanosou v rokoch 1995-1999 èlánkov uverejnených
v rokoch 1990-1999 13 autorov z Ústavu preventívnej a klinickej medicíny evidovaných
v databáze ISI (citácie/èlánok/5 rokov) a % zo vetkých èlánkov. Pretoe jednotliví
hodnotení autori mali rôzny celkový poèet publikácií, citovanos sa hodnotila v 21
citaèných kohortách. Tieto sa vytvorili násobením priemerného poètu citácií kadého
jednotlivého autora hornou a dolnou hranicou príslunej citaènej kohorty. Pre % zo vetkých
èlánkov v jednotlivých citaèných kohortách sa vypoèítali priemery a ich stredné chyby.
Z grafu vidno z pomerne nízkych hodnôt strednej chyby aritmetického priemeru,
e u vetkých èlánkov jedného autora má citovanos výrazne ikmú distribúciu. Inými
slovami, vetci autori majú mnoho málo citovaných prác a málo ve¾a citovaných publikácií.
Hodnotenie urèitého vedca sauje teda aj táto ikmá distribúcia citovanosti jeho prác.
Z tohto poh¾adu spo¾ahlivejie bude hodnotenie za dlhie èasové obdobie. Mnoho vedcov
má striedavo menej a viac produktívne obdobia.
Je významné, e podobná ikmá distribúcia, aká sa zistila u citovanosti jednotlivých
èlánkov, sa zistila aj u citovanosti jednotlivých èasopisov. Vidno to aj z tabu¾ky
publikovanej kadoroène v Science Citation Reports, kde sú èasopisy zoradené zostupne
pod¾a hodnoty IF. Kým v hornej èasti je zastúpených málo èasopisov, s klesajúcim IF
ich hustota vzrastá. Tieto skutoènosti tie podporujú tvrdenie, e jednotlivého vedca
hodnoti pod¾a toho, v akých èasopisoch publikuje, nie je moné, pretoe len malá èas
18
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publikácií daného èasopisu má vysokú citovanos a hodnotený vedec v nej nemusí by
(Seglen (1997b)).
Iná významná okolnos je neúplné pokrytie èasopisov databázou ISI. Z celej svetovej
vedeckej literatúry databáza ISI pokrýva síce tú najvýznamnejiu, ale predsa len malú
èas. Pokrytie je naviac rôzne u rôznych disciplín.

Záver
V tabu¾ke 1.1 sú zhrnuté oprávnené monosti pouitia prísluných bibliometrických
parametrov kvality, a to celkového poètu zverejnených prác, citovanosti a impaktového
faktora èasopisu. Tabu¾ka môe poslúi ako struèná pomôcka pri hodnotení vedy a vedcov.
Na záver vak chceme uvies trochu irie filozofické zamyslenie nad hodnotením vedy
inpirované Seglenom.
Tabu¾ka 1.1: Monosti pouitia bibliometrických kritérií
Parametre kvality
Celkový poèet
publikácií1

Citovanos2

Impaktový faktor
èasopisu

Jednotlivá
publikácia

Nerelevantné

Áno

Nie

Èasopis

Nerelevantné

Áno
s obmedzeniami

Áno
s obmedzeniami

Vedec-autor

Áno

Áno

Nie

Súbor vedcov

Áno,
vrátane koeficientu s

Áno

Nie

Rozhodovanie autora
kde zverejni

Nerelevantné

Áno

Áno
s obmedzeniami

Rozhodovanie správcu
kninice o tom,
ktorý èasopis objedna

Nerelevantné

Áno

Áno
s obmedzeniami

Zdroj: autori
Pri hlbom túdiu distribúcie dvoch základných parametrov, ktoré bibliometricky
charakterizujú vedeckého pracovníka, a to poètu jeho publikácií a jeho citovanosti,
sa ukázalo, e rovnakú distribúciu majú aj iné produkty extrémneho typu ¾udského
úsilia. K nim patria napríklad extrémne výkony v ¾ahkej atletike. Seglen (Seglen (1992))
zistil, e po príslunej normalizácii dát mono dobre porovna (viï graf 1.5, kde na
1
2

napr. v karentovaných vedeckých èasopisoch a iných publikáciách s vysokým prahom nároènosti
napr. v karentovaných vedeckých èasopisoch a iných publikáciách s vysokým prahom nároènosti
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zvislej osi je % populácie a na vodorovnej relatívna výkonnos) také extrémne ¾udské
výkony, ako sú beecké èasy na krátkych tratiach 100 a 800 m, ale aj na maratónskej
trati a produktivitu a citovanos súboru vedeckých pracovníkov. Nasledovné druhy
aktivity/vlastnosti sa rozloili do 7 rovnako irokých výkonnostných kohort (kohorta
7 predstavuje najlepí výkon):
Publikaèná produktivita zamestnancov nórskych univerzít
Citácie èlánkov jednotlivých autorov
Najlepie èasy 20% muských maratónskych becov (17-44 roèných,
Maratónsky beh v Oslo, 1991)
Výka nórskych muov (25-29 roèných) >1,87 m
Svetová beecká elita, èasy na 100 a 800 m
Seglen kontatuje: Atraktívnos atletiky ako analógie k vede spoèíva v schopnosti
ilustrova ako individuálne úsilia ve¾mi deterministicky podliehajú populaèným
stochastickým zákonom. Bez oh¾adu na to, ako tvrdo trénujeme, ako ve¾a publikujeme,
alebo ako èasto sme citovaní, tatistická distribúcia, do ktorej patríme, ostane rovnaká.
Ak sa niekto pohybuje smerom hore cez distribúciu, iní sa musia pohybova dolu.
Táto tatistická inercia nemá znechucova. Úèelom vedeckého úsilia nie je zmena
ikmého tvaru telesa vedy, ale snaha o jeho posunutie dopredu. Nakoniec, portoví
tréneri vedia, e na to, aby vychovali jedného rekordéra, musia pestova port na irokej
základni. Podpora sústredená len na pièkových portovcov nemá trvalý efekt. Táto
zákonitos analogicky platí rovnako v manamente vedy, ale vo vedeckých kruhoch nie je
tak notoricky známa ako v manamente portu.
Graf 1.5 - Distribúcia rôznych výsledkov ¾udského snaenia
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20

7

NÁRODNÁ SPRÁVA O VEDECKOTECHNICKEJ POLITIKE

Kapitola 2: Stav výskumu a vývoja na Slovensku
O stave slovenského výskumu a vývoja sa hovorí èasto, a to najmä v súvislosti
s jeho vnímaným úpadkom a chudobou. Ak vak chceme na túto tému váne diskutova,
je potrebné sa opiera o údaje, ktoré sú medzinárodne porovnate¾né. Takýto prístup
naráa na nedostatok kvalitných a porovnate¾ných dostupných údajov, na ktorých by sa
podobné hodnotenie dalo postavi. Napriek tomu najmä vïaka Organizácii pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD) a Intitútu pre vedecké informácie (ISI) mono získa
dostatoèný rozsah dát aspoò na priblinú analýzu stavu výskumu a vývoja na Slovensku.
Analýza kadej oblasti èinnosti je zaloená na poznaní a hodnotení dvoch základných
kategórií: vstupov a výstupov. Výstupy nám umoòujú pozna kvalitu a kvantitu toho,
èo Slovensko v oblasti výskumu a vývoja produkuje. Znalos vstupov umoòuje uvaova
o tom, ako efektívne sa slovenská výskumná a vývojová obec k týmto výsledkom
dopracúva.
Ak chceme súèasný alebo nedávny stav slovenského výskumu a vývoja porovnáva
èi hodnoti, môeme to robi buï v èase, alebo komparáciou s inými krajinami.
Vzh¾adom na nedostupnos dlhoroèných èasových radov a deformácie spôsobené obdobím
reálneho socializmu sa sústredíme takmer výhradne na medzinárodné porovnávanie
stavu v druhej polovici 90. rokov. Slovensko budeme porovnáva najmä s nasledovnými
skupinami krajín:
m priemery krajín EÚ a OECD ako klubov najbohatích tátov sveta, ktoré chce
Slovensko dobehnú
m susediace a iné tranzitívne krajiny
m chudobnejie èlenské táty EÚ (Portugalsko, panielsko, Grécko)
m najúspenejie malé táty (napr. Fínsko, Dánsko, Írsko)
Údaje, z ktorých vychádzame, sú buï prevzaté údaje OECD a ISI (prípadne aj OSN
a EÚ), alebo nae vlastné prepoèty spracované z dostupných primárnych zdrojov. Ich
interpretácia je, samozrejme, naa vlastná, snaíme sa vak v tabu¾kách uvies èo najviac
kvantitatívnych údajov, aby si mohli vytvori èitatelia aj vlastný názor a porovnania.

2.1. Vstupy výskumu a vývoja
Zaènime od vstupových indikátorov, ktoré mono zjednoduene rozdeli na finanèné
a personálne. Vstupové indikátory vyjadrujú len objem zdrojov vynakladaných na výskum
a vývoj a nemajú samy o sebe iadnu výpovednú hodnotu z h¾adiska kvantity alebo
kvality výskumnej a vývojovej práce.
Základným údajom sú celkové finanèné vstupy do výskumu a vývoja, ktoré zobrazuje
indikátor GERD (gross domestic expenditure on R and D). Tento indikátor sa dá vyjadri
mnohými spôsobmi, v tabu¾ke 2.1 je porovnanie berúce do úvahy rozdiely v bohatstve
krajiny - t.j. GERD ako percento z hrubého domáceho produktu (ide o priemer za roky
1996 a 2000).
V porovnaní s bohatými ekonomikami OECD venuje Slovensko niie percento
svojho HDP na výskum a vývoj, èo vak platí o takmer vetkých chudobnejích
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ekonomikách - podiel výdavkov na výskum a vývoj väèinou výrazne rastie spolu
s rastom bohatstva a zmenou truktúry ekonomiky. Porovnanie s ostatnými tranzitívnymi
ekonomikami vyznieva pre Slovensko pomerne pozitívne, ak sa pozeráme na strednodobý
priemer (1996 - 2000). Naa krajina predstihuje nielen Po¾sko a Maïarsko, ale aj
Portugalsko a Grécko.
Tabu¾ka 2.1: Rozdiely v bohatstve krajiny - t.j. GERD ako percento z hrubého domáceho produktu (ide
o priemer za roky 1996 a 2000)
GERD ako % HDP
Fínsko
Priemer OECD
Holandsko
Priemer EÚ
Slovinsko
Írsko
Èeská republika
panielsko
Slovenská republika
Po¾sko
Maïarsko
Portugalsko
Grécko
Rumunsko
Turecko

96 - 00
2,94
2,2
2,01
1,81
1,46
1,39
1,21
0,87
0,86
0,72
0,71
0,69
0,6
0,55
0,52

Zdroj: OECD
Tento pomerne vysoký priemerný podiel vak poèas sledovaného obdobia prudko
klesal. Pokles zobrazuje tabu¾ka 2.2, ktorá obsahuje priemerný medziroèný nárast
v 90. rokoch (zaloené na výdavkoch v parite kúpnej sily). Ako vidíme, Slovensko
a Maïarsko spolu výrazne obmedzili výdavky na výskum a vývoj a spolu s Talianskom
jediné zaznamenali negatívny trend. Naopak, v Èeskej republike mono pozorova
priemerný 6,5%-ný rast výdavkov roène a rast nad 5 percent zaznamenali aj Grécko,
Po¾sko a Portugalsko, teda krajiny s podobným rozsahom výdavkov ako Slovensko.
V súèasnosti teda Slovensko je u takmer na chvoste uvedeného zoznamu (s 0,69 % HDP
v roku 2000).
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Tabu¾ka 2.2: GERD - priemerný medziroèný nárast v 90. rokoch (zaloené na výdavkoch v parite
kúpnej sily)
tát
Írsko
Mexiko
Island
Fínsko
Kórea
Grécko
Èeská republika
Nový Zéland
Portugalsko
védsko
Po¾sko
Dánsko
Rakúsko
Austrália
Belgicko
Turecko
Kanada
Nórsko
Holandsko
USA
panielsko
priemer OECD
Japonsko
Francúzsko
priemer EÚ
Nemecko
Ve¾ká Británia
vajèiarsko
Taliansko
Maïarsko
Slovenská republika

obdobie
1991-97
1993-99
1991-99
1991-99
1991-99
1991-97
1995-99
1992-97
1992-99
1993-99
1994-99
1991-99
1991-99
1992-98
1993-97
1991-97
1991-99
1995-99
1994-98
1991-99
1992-99
1991-99
1996-99
1997-99
1991-99
1992-99
1991-99
1992-96
1991-99
1994-99
1994-99

priemerný medziroèný rast
13,91
13,87
11,88
8,79
8,69
7,35
6,52
6,29
5,9
5,71
5,22
4,92
4,68
4,08
3,69
3,68
3,57
3,57
3,16
3,15
2,83
2,78
2,12
1,78
1,62
1,41
1,24
0,92
-0,67
-1,81
-1,95

Zdroj: OECD
Fakt zníenia výdavkov na výskum a vývoj na Slovensku je pomerne známy. Jeho
príèinou je vak len v malej miere pokles vládnych výdavkov. Ako ukazuje tabu¾ka 2.3.,
slovenská vláda financovala v sledovanom období èoraz vyí podiel výdavkov na výskum
a vývoj a väèina poklesu ila na vrub poklesu výdavkov podnikate¾skej sféry (tento fakt
potvrdzujú údaje o GERD (vládnych výdavkov na výskum a vývoj), ktoré tu neuvádzame).
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Tabu¾ka 2.3: Percento GERD financované vládou
1996
Portugalsko
Po¾sko
Turecko
Maïarsko
Grécko
Rumunsko
Slovenská republika
panielsko
Slovinsko
Holandsko
Èeská republika
priemer EÚ
priemer OECD
Fínsko
Írsko

57,8
56,6
50
54,9
39,5
43,9
43,4
41,5
34,7
38,1
32,1
22,6

1997
68,2
61,7
53,7
54,8
53,5
42,4
34,5
43,6
37,1
39,1
30,8
36,7
31
30,9
22,2

1998
59
53,3
56,2
52,9
45,3
38,7
39,9
37,9
36,8
35,9
30,6
30

1999
69,7
58,5
47,7
53,2
48,7
46,7
47,9
40,8
36,8
35,7
42,6
34,5
29,6
29,2

2000
63,4
49,5

42,6

44,5

96 - 00
68,95
60,08
52,83
52,74
51,1
49,225
41,96
41,75
39,3
38,55
37,88
36,3
30,83
30,03
22,4

Zdroj: OECD
Na druhej strane je potrebné poukáza aj na to (viï tabu¾ku 2.4), e slovenský
podnikový sektor historicky financoval vysoký nadtandardný podiel výdavkov na výskum
a vývoj v porovnaní s krajinami podobnej úrovne bohatstva a hospodárskeho
a technologického rozvoja (Maïarsko, Mexiko, Po¾sko, Portugalsko).
Tabu¾ka 2.4: Percento GERD financované priemyslom

Írsko
Fínsko
priemer OECD
Èeská republika
Slovenská republika
priemer EÚ
Slovinsko
Holandsko
panielsko
Rumunsko
Turecko
Maïarsko
Po¾sko
Grécko
Portugalsko

1996
68,8
61,1
59,6
57,4
52,8
49,1
48,5
45,5
41,6
36,8
38,9
38,9

1997
69,2
62,9
62,1
59,8
63,5
54,1
53,7
45,6
44,7
52,8
41,8
36,6
35,1
21,6
21,2

1998

1999

63,9
62,1
60,2
51,8
54,6
52,5
48,6
49,8
42,4
41,8
36,1
37,8

66,9
63,1
52,6
49,9
56
56,9
49,7
48,9
50,2
43,3
38,5
38,1
24
21,3

Zdroj: OECD
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2000

51,2
54,4

37,8
32,6

96 - 00
69
64,57
62,1
56,68
55,4
54,38
53,05
48,1
47,23
46,75
40,93
37,58
36,5
22,8
21,25
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V tejto súvislosti je nevyhnutné si poloi aj otázku, kto vyuíva finanèné prostriedky
na vedu a techniku. Pri porovnaní s inými èlenskými krajinami OECD mono objavi
viacero odliností, ktoré ukazujú tabu¾ky 2.5 a 2.8.
Najzaujímavejia je absolútna dominantnos podnikate¾ského sektora, ktorá nie je
v rámci Európskej únie ani Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj atypická,
týka sa vak najmä ve¾kých a èiastoène bohatých krajín. Ako vidíme, v meních
a chudobnejích krajinách podnikate¾ský sektor do výskumu a vývoja menej dáva,
ale tým pádom aj menej sám vyuíva - keïe hlavným zdrojom finanèných prostriedkov
na výskum a vývoj je v kadej krajine najmä samotný podnikate¾ský sektor.
Tabu¾ka 2.5: Percento GERD realizované podnikate¾ským sektorom

Rumunsko
Írsko
priemer OECD
Fínsko
Slovenská republika
priemer EÚ
Èeská republika
Holandsko
Slovinsko
panielsko
Maïarsko
Po¾sko
Turecko
Grécko
Portugalsko

1996
73,5
72,4
68,2
66,2
55,8
62,5
59,9
52,7
50,7
48,3
43,2
40,9
26

1997
81,4
73,1
69
66
75,6
63,3
62,8
54,6
53
48,8
41,5
39,4
32,3
25,6
22,5

1998
76,7

1999
74,4

69
67,2
65,8
63,6
64,6
54,2
52
52,1
38,4
41,5
31,6

69,3
68,2
62,6
64,7
62,9
56,4
55
52
40,2
41,3
38
28,5
22,7

2000

71,1
65,8
60

53
44,3
36,1

96 - 00
76,5
72,75
68,88
67,74
65,12
63,53
62,04
54,48
52,675
50,84
41,52
39,84
31,98
27,05
22,6

Zdroj: OECD
Slovensko je ve¾mi atypické v oblasti vysokých kôl. Zo vetkých sledovaných
krajín má s výnimkou Rumunska najnií podiel vysokých kôl na výdavkoch na výskum
a vývoj zo vetkých skúmaných krajín. To do urèitej miery súvisí s èeskoslovenským
prístupom k výskumu a vývoju poèas obdobia socializmu - nií podiel má aj Èeská
republika, tá ho vak rapídne zvyuje.
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Tabu¾ka 2.6: Percento GERD realizované vysokými kolami

Turecko
Grécko
Portugalsko
panielsko
Po¾sko
Holandsko
Maïarsko
priemer EÚ
Írsko
Fínsko
Slovinsko
priemer OECD
Èeská republika
Slovenská republika
Rumunsko

1996
62,1

32,3
27,8
28,6
24,8
21
18,9
18,1
21,6
17,3
8,9
5,1
3,3

1997
57,2
50,6
40
32,7
28,6
27,3
23
21
19,2
20
17,4
17
9,1
6,7
2,9

1998
61,1

2000

30,5
27,6
27,1
25,2
20,7

1999
55,3
49,5
38,6
30,1
27,8
26,2
22,3
20,4

19,6
16,6
17,1
9,5
9,4
4,6

19,7
15,9
17,1
12,3
9,9
7

17,8

29,5
31,5
24

14,2
9,5

96 - 00
58,93
50,05
39,3
31,02
28,66
27,3
23,86
20,78
19,05
19,04
17,875
17,13
10,8
8,12
4,45

Zdroj: OECD
Naopak, nadtandardne vysoký je podiel tzv. tátneho sektora (teda Slovenskej
akadémie vied a tzv. rezortných ústavov), ktorý je typický pre tranzitívne ekonomiky,
ktoré zdedili akadémie vied a rezortnú výskumnú základòu.

Tabu¾ka 2.7: Percento GERD realizované vládnym sektorom

Po¾sko
Maïarsko
Slovinsko
Slovenská republika
Èeská republika
Portugalsko
Grécko
Rumunsko
Holandsko
panielsko
priemer EÚ
Fínsko
priemer OECD
Turecko
Írsko

1996
31,1
28,3
26,6
39,1
31,1

23,2
17,7
18,3
15,7
15,8
11,8
11,9
7,9

1997
32
25,1
28,2
17,7
26,6
24,2
23,4
15,8
17,1
17,4
14,9
13,6
11,2
10,5
7

1998
30,8
31,2
30,4
24,8
25,7

18,7
17,7
16,3
14,9
12,6
11,1
7,3

Zdroj: OECD
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1999
30,8
32,3
28,5
27,5
24,3
27,9
21,7
18,6
16,5
16,9
14
11,4
10,8
6,7

2000
32,2
26,1
24,7
25,3

16,5
11,1

96-00
31,38
28,6
28,425
26,76
26,6
26,05
22,55
19,075
17,25
17,08
14,88
12,9
11,23
9,1
7,45
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Zaujímavá, aj keï neprekvapujúca je úplná absencia neziskového sektora
(prinajmenom tatistická) vo výdavkoch na výskum a vývoj. Ani iné krajiny OECD
s výnimkou Portugalska cez tento sektor významne nefinancujú výskum a vývoj,
slovenská 0 je vak predsa len mierne prekvapujúca. Poznanie slovenskej situácie
oprávòuje k hypotéze, e ide len o tatistickú nulu a realita je (o nieèo) vyia vzh¾adom
na existenciu neziskových výskumných intitúcií (think tankov) financovaných väèinou
zahraniènými donormi.
Tabu¾ka 2.8: Percento GERD realizované neziskovým sektorom
1996
Portugalsko
priemer OECD
panielsko
Slovinsko
Holandsko
priemer EÚ
Írsko
Fínsko
Èeská republika
Grécko
Po¾sko
Slovenská republika

2,8
1,1
1,1
1
0,8
0,1
0,1
0

1997
13,3
2,8
1,1
1,4
1
0,9
0,7
0,5
1,4
0,4
0

1998
2,8
1,1
0,9
1
0,9
0,6
0,2
0,1
0

1999
10,8
2,8
1
0,6
0,9
0,9
0,7
0,5
0,3
0,1
0

2000

1

0,5
0,1
0

96 - 00
12,05
2,8
1,06
1
0,975
0,9
0,75
0,6
0,54
0,35
0,1
0

Zdroj: OECD
Ako sme uviedli u na zaèiatku, okrem finanèných vstupov sú k¾úèové aj ¾udské
zdroje. Ich kvalite sa budeme venova v rámci analýzy výstupov. Z kvantitatívneho
h¾adiska vychádzame z dvoch hlavných ukazovate¾ov. Jedným je celkový poèet
výskumníkov ako % pracovnej sily, druhým celkový poèet VaT zamestnancov ako
% pracovnej sily (viï tabu¾ky 2.9 a 2.10).
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Tabu¾ka 2.9: Celkový poèet výskumníkov ako % pracovnej sily

Fínsko
priemer OECD
priemer EÚ
Holandsko
Írsko
Slovinsko
Slovenská republika
panielsko
Po¾sko
Portugalsko
Grécko
Maïarsko
Èeská republika
Rumunsko
Turecko

1996
n.a.
0,58
0,49
0,46
0,45
0,47
0,4
0,32
0,31

0,26
0,25
0,26
0,08

1997
0,84
0,59
0,5
0,5
0,51
0,42
0,4
0,33
0,32
0,28
0,26
0,28
0,24
0,24
0,08

1998
0,94
0,6
0,52
0,5

1999
0,99
0,64
0,55
0,51

0,44
0,4
0,37
0,33

0,46
0,36
0,37

0,29
0,24
0,24
0,08

0,31
0,33
0,31
0,26
0,2
0,08

96-99
0,92
0,6
0,52
0,49
0,48
0,45
0,39
0,35
0,32
0,3
0,3
0,29
0,25
0,24
0,08

Zdroj: OECD
Tabu¾ka 2.10: Celkový poèet VaT zamestnancov ako % pracovnej sily
1996
Fínsko
Holandsko
priemer EÚ
Slovinsko
Írsko
Slovenská republika
panielsko
Grécko
Maïarsko
Po¾sko
Èeská republika
Rumunsko
Portugalsko
Turecko

1,07
0,95
0,94
0,72
0,66
0,54
0,49
0,48
0,45
0,51
0,1

1997
1,64
1,09
0,95
0,83
0,78
0,65
0,53
0,47
0,52
0,49
0,45
0,46
3,7
0,1

1998
1,84
1,1
0,97
0,85

1999
1,96
1,1
1,02
0,89

0,65
0,59

0,58
0,62
0,59
0,52

0,51
0,49
0,44
0,45
0,1

0,46
0,38
4,1
0,1

96-99
1,81
1,09
0,97
0,88
0,75
0,64
0,57
0,53
0,51
0,49
0,45
0,45
0,39
0,1

Zdroj: OECD
Pri ¾udských zdrojoch vo výskume a vývoji mono do urèitej miery pozorova
podobný vývoj ako pri finanèných zdrojoch. Na Slovensku existuje nií poèet výskumníkov
a celkovo výskumno-vývojového personálu (meraný podielom na celkovom objeme
pracovnej sily v krajine) v porovnaní s bohatými èlenskými krajinami OECD.
Zaostávanie oproti bohatím krajinám v poète výskumníkov aj personálu v oblasti
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výskumu a vývoja je vak ove¾a niie ako pri akomko¾vek porovnaní finanèných
prostriedkov vrátane podielu na HDP, a to najmä pokia¾ ide o vedecko-technický personál.
Zároveò sa Slovensko môe pochváli rovnakým a niekedy aj vyím poètom výskumníkov
a celkovo výskumno-vývojového personálu pri porovnaní s ostatnými vyspelými
tranzitívnymi ekonomikami (ÈR, Maïarsko, Po¾sko) a chudobnejími èlenskými
krajinami EÚ (Grécko, Portugalsko, panielsko) a dokonca aj s niektorými bohatími
èlenmi OECD (Taliansko).
Za tento relatívne vysoký poèet výskumného a vývojového personálu platí Slovensko
vysokú daò. Tabu¾ka 2.11 ukazuje intenzitu financovania výskumníkov, teda podiel
výdavkov na výskum a vývoj na HDP delený podielom výskumníkov na celkovej
pracovnej sile v krajine. Èím je tento ukazovate¾ vyí, tým viac prostriedkov v rámci
národného bohatstva krajiny sa dáva na jedného výskumníka. Ako vidíme, Slovensko
a Grécko dávajú z danej vzorky najmenej.
Tabu¾ka 2.11: Intenzita financovania výskumníkov (GERD ako % HDP/poèet výskumníkov ako
% pracovnej sily)
Turecko
Èeská republika
Holandsko
priemer EÚ
Slovinsko
Fínsko
Írsko
panielsko
Maïarsko
Portugalsko
Rumunsko
Po¾sko
Slovenská republika
Grécko

6,5
4,84
4,1
3,48
3,24
3,2
2,9
2,49
2,45
2,3
2,29
2,25
2,21
2

Zdroj: vlastné výpoèty na základe údajov OECD
Tento ukazovate¾ sa ve¾mi nemení, ak sa pozrieme na intenzitu financovania vedeckotechnického personálu (viï tabu¾ku 2.12), kde menej ako Slovensko dávajú vo vzorke
len Rumunsko a Grécko.
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Tabu¾ka 2.12: Intenzita financovania vedecko-technického personálu (GERD ako % HDP/poèet VaT
personálu ako % pracovnej sily)
Turecko
Èeská republika
priemer EÚ
Írsko
Holandsko
Portugalsko
Slovinsko
Fínsko
panielsko
Po¾sko
Maïarsko
Slovenská republika
Rumunsko
Grécko

5,2
2,69
1,87
1,85
1,84
1,77
1,66
1,62
1,53
1,47
1,39
1,34
1,22
1,13

Zdroj: vlastné výpoèty na základe údajov OECD
Pri interpretácii týchto údajov je nevyhnutné sa pozrie na kontext výdavkov na
výskum a vývoj.
Ve¾kú èas celkových výdavkov na výskum a vývoj tvoria mzdové a súvisiace
náklady. Tie sa v jednotlivých krajinách líia a sú závislé najmä od úrovne jej bohatstva
(zjednoduene meraného cez HDP na hlavu). Inými slovami, vedci v chudobnejích
krajinách by v zásade mali zarába menej ako ich kolegovia v bohatích krajinách,
ale rovnako v porovnaní s priemerom vlastnej krajiny. Vzh¾adom na existenciu
medzinárodnej mobility vedeckej komunity by vak na udranie rovnako kvalitných
vedcov pravdepodobne chudobnejie krajiny mali plati urèitú prémiu v porovnaní
s priemernou mzdou vo svojej krajine.
Druhou významnou zlokou sú náklady na tovary. Aj keï niektoré z nich sa vyrábajú
miestne, v zásade mono hovori o globálnom trhu, kde obchodovate¾né tovary stoja
vo finanènom (korunovom) vyjadrení rovnako bez oh¾adu na to, èi ich kupuje výskumník
v chudobnejej alebo bohatej krajine. Preto na rovnakú úroveò výskumnej èinnosti
potrebujú výskumníci v chudobnejích krajinách vyí podiel zdrojov na národnom
bohatstve.
Spolu to znamená, e na rovnaké podmienky pre výskum a vývoj by mal by uvedený
koeficient intenzity o nieèo vyí v chudobnejích krajinách ako v bohatích. Takto je to
napríklad v Èeskej republike a v Slovinsku. Naopak, v Rumunsku, Slovensku
a Maïarsku je výrazne nií  na Slovensku je pri výskumníkoch aj pri vedeckotechnickom personáli dvakrát nií ako v èeskom prípade. Inými slovami, Slovensko
má v porovnaní s okolitými krajinami a vzh¾adom na svoju úroveò bohatstva pomerne
rozsiahly poèet výskumníkov a vedecko-technického personálu, ich èinnos vak financuje
slabo. Tento problém sa výrazne prehåbil na záver 90. rokov.
Z uvedených faktov vyplýva nieko¾ko záverov o vstupoch do výskumu a vývoja
na Slovensku. Po prvé, Slovensko má vzh¾adom na svoju úroveò bohatstva pomerne
vysoký poèet výskumníkov a zamestnancov vo výskume a vývoji. Výdavky na výskum
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a vývoj sú porovnate¾né s inými tranzitívnymi ekonomikami, v posledných rokoch
vak zaznamenali výrazný pokles. Pokles výdavkov nebol sprevádzaný rovnako
rozsiahlym poklesom poètu výskumníkov/zamestnancov. Ïalej sa tak znioval
objem finanèných prostriedkov na jedného výskumníka/zamestnanca. Napríklad
Èeská republika v druhej polovici 90. rokov zvyovala výdavky na výskum a vývoj
o viac ako 6,5% roène a zároveò razantne zniovala zamestnanos v tejto oblasti.

2.2. Výstupy výskumu a vývoja
Skúmanie výstupov výskumu a vývoja nám umoòuje pozna kvalitu a kvantitu toho,
èo Slovensko v oblasti výskumu a vývoja produkuje. Tomu, ako hodnoti kvalitu
vedeckej èinnosti, sa venovala predchádzajúca kapitola. Jej poznatky vyuijeme pri hodnotení
slovenského výskumu a vývoja. Keïe analýza výstupov výskumu a vývoja je
iria kategória, budeme, v snahe získa plastický obraz, pouíva nielen bibliometrické
kritériá, ale aj viaceré iné.
Zaèneme veobecným ukazovate¾om, ktorý predstavuje index technologického
úspechu vypracovaný OSN. Jeho cie¾om je zachyti úspenos krajiny pri vytváraní
a rozirovaní technológií a budovaní kvalitných ¾udských zdrojov. Index teda meria
dosiahnuté úspechy, nie potenciál èi vstupy v oblasti technológií. Predstavuje dobrý
úvod do komplexného chápania výskumu a vývoja. Slovensko pod¾a tohto indexu je na
25. mieste, èo je výrazne lepie umiestnenie ako jeho umiestnenie v indexe ¾udského
rozvoja OSN (ten je zaloený najmä na dosiahnutom HDP, dåke ivota a vzdelania).
Z toho vyplýva, e Slovensko je celkovo v oblasti technologického rozvoja ove¾a
úspenejie, ne by jeho celkový rozvoj napovedal. To platí tie pre Èeskú republiku,
Maïarsko, Singapur, ale napríklad aj pre Fínsko, Po¾sko a Bulharsko.
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Tabu¾ka 2.13: Index technologického úspechu a jeho porovnanie s indexom ¾udského rozvoja

1 Fínsko
2 USA
3 védsko
4 Japonsko
5 Juná Kórea
6 Holandsko
7 Ve¾ká Británia
8 Kanada
9 Austrália
10 Singapur
11 Nemecko
12 Nórsko
13 Írsko
14 Belgicko
15 Nový Zéland
16 Rakúsko
17 Francúzsko
18 Izrael
19 panielsko
20 Taliansko
21 Èeská republika
22 Maïarsko
23 Slovinsko
24 Hong Kong
25 Slovenská republika
26 Grécko
27 Portugalsko
28 Bulharsko
29 Po¾sko
30 Malajzia

Index technologického
úspechu
0,744
0,733
0,703
0,698
0,666
0,63
0,606
0,589
0,587
0,585
0,583
0,579
0,566
0,553
0,548
0,544
0,535
0,514
0,481
0,471
0,465
0,464
0,458
0,455
0,447
0,437
0,419
0,411
0,407
0,396

Poradie v celkovom indexe
¾udského rozvoja
10
6
2
9
27
8
13
3
5
25
17
1
18
4
19
15
12
22
21
20
33
35
29
23
36
23
28
62
37
59

Zdroj: OSN
Pri konkrétnejom meraní výstupov výskumu a vývoja zaèneme bibliometrickými
kritériami, teda najmä publikaènými a citaènými tatistikami. Osobitnú pozornos sme
chceli venova otázke vedeckých èasopisov, ktorými sa preto zaoberá èas 2.3.
Z h¾adiska publikaèných tatistík je k dispozícii celosvetové porovnanie na základe
údajov v roku 1997. Ako vidíme, Slovensko výrazne zaostáva za bohatími krajinami
OECD, ale v porovnaní so svojim susedmi ako aj chudobnejími èlenskými krajinami
OECD je na tom pomerne dobre. Pri porovnaní s poètom výskumníkov by vak výsledok
bol pre Slovensko nepriaznivejí vzh¾adom na relatívne vysokú poèetnos na Slovensku,
ktorá sa vak neodráa na publikaènej èinnosti.
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Tabu¾ka 2.14: Vedecké a technické publikácie, 1997
Krajina
vajèiarsko
védsko
Dánsko
Fínsko
Holandsko
Kanada
Ve¾ká Británia
Nórsko
Austrália
Nový Zéland
USA
Belgicko
Rakúsko
EÚ
Francúzsko
Nemecko
OECD
Írsko
Japonsko
Taliansko
panielsko
Èeská republika
Grécko
Slovenská republika
Maïarsko
Portugalsko
Po¾sko
Kórea
Turecko
Mexiko

Poèet èlánkov
na 1 milión obyvate¾ov
1 395
1 190
1 028
938
879
786
767
748
735
728
657
641
570
557
557
548
464
401
381
354
348
267
258
246
240
152
143
118
37
27

Podiel na celkových
publikáciách v rámci OECD v %
1,9
2,1
1,1
0,9
2,7
4,6
8,9
0,6
2,7
0,5
34,6
1,3
0,9
41,1
6,5
8,9
100
0,3
9,5
4
2,7
0,5
0,5
0,3
0,5
0,3
1,1
1,1
0,5
0,5

Zdroj: National Science Foundation
Vzh¾adom na 5 rokov, ktoré uplynulo od tohto porovnania, a absenciu podrobnejieho
rozdelenia sme sa rozhodli realizova aj vlastnú medzinárodnú analýzu publikácií.
Vychádza z èlánkov publikovaných v èasopisoch zaznamenaných v databáze ISI, teda
v tzv. karentovaných èasopisoch. Táto databáza obsahuje tri èasti:
m Science Citation Index Expanded (SCI) - venuje sa tzv. tvrdým vedám, teda prírodným,
technickým, pôdohospodárskym, lekárskym a farmaceutickým vedám
m Social Science Citation Index (SSCI) - venuje sa spoloèenským vedám
m Arts & Humanities Citation Index (AHCI) - venuje sa humanitným a umeleckým
vedám
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Poèet publikácií na milión obyvate¾ov na vzorke iestich malých európskych krajín
v týchto troch databázach obsahujú tabu¾ky 2.15 a 2.17.
Tabu¾ka 2.15: Poèet publikácií na milión obyvate¾ov - Science Citation Index Expanded (SCI - EXPANDED)
1995
Fínsko
1 229,4
Rakúsko
745,6
Slovinsko
440,7
Maïarsko
339,6
Èeská republika
334,5
Slovenská republika 355,8

1996
1 309,0
816,0
462,3
351,9
379,3
378,8

1997
1 403,7
927,8
570,9
386,3
391,2
362,5

1998
1 476,3
975,7
564,1
443,4
425,0
385,7

1999
1 545,3
1 023,5
670,4
446,7
424,8
368,7

2000
1 569,1
992,6
833,2
468,3
439,5
351,7

1995 - 2000
1 422,1
913,5
590,3
406,0
399,0
367,2

Zdroj: autori na základe ISI
Tabu¾ka 2.16: Poèet publikácií na milión obyvate¾ov - Social Science Citation Index (SSCI)

Fínsko
Rakúsko
Slovenská republika
Èeská republika
Slovinsko
Maïarsko

1995
109,0
53,2
36,2
26,6
15,6
18,6

1996
119,9
55,0
30,4
25,6
25,6
16,1

1997
135,0
55,9
24,0
24,3
22,1
12,6

1998
155,5
56,9
22,3
25,9
20,7
13,0

1999
170,4
58,6
26,3
29,5
27,1
15,9

2000
164,1
65,4
26,5
28,5
31,2
16,9

1995 - 2000
142,3
57,5
27,6
26,7
23,7
15,5

Zdroj: autori na základe ISI
Tabu¾ka 2.17: Poèet publikácií na milión obyvate¾ov - Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
1995
Rakúsko
20,7
Fínsko
16,4
Slovenská republika 16,0
Èeská republika
8,6
Slovinsko
8,0
Maïarsko
8,2

1996
20,6
17,0
20,9
7,7
6,0
6,8

1997
25,2
19,6
13,9
6,0
7,5
5,8

1998
28,7
17,5
19,1
12,6
7,1
6,6

1999
26,1
23,4
13,3
9,8
7,5
5,1

2000
26,5
21,6
14,1
7,7
9,5
6,4

1995 - 2000
24,6
19,3
16,2
8,7
7,6
6,5

Zdroj: autori na základe ISI
Vidíme, e slovenská publikaèná èinnos vo vetkých troch oblastiach zaostáva
za malými západoeurópskymi krajinami a v oblasti tzv. tvrdých vied aj za susednými
krajinami (táto medzera sa vak zaèala otvára len v posledných rokoch, keï Èeská
republika a Maïarsko znate¾ne zvýili poèet publikaèných výstupov). V tejto súvislosti
je vak potrebné upozorni na dva faktory spochybòujúce jednoznaènú interpretáciu
týchto údajov. Prvým je to, e publikaèná èinnos je samotná len slabým indikátorom
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kvality vedeckej práce vzh¾adom na prudko sa líiacu kvalitu jednotlivých vedeckých
èasopisov. To je osobitne v slovenskom prípade znásobené existenciou resp. neexistenciou
vlastného karentovaného èasopisu. V oblasti spoloèenských a humanitných vied
má Slovensko historicky relatívne vysoký poèet karentovaných èasopisov v porovnaní
s podobnými európskymi krajinami. Pri tzv. tvrdých vedách je to naopak. Pri bliej
analýze èasopisov v oblasti spoloèenských a humanitných vied vak zistíme, e èlánky
v nich sú citované málo a prakticky výhradne v tom istom èasopise, èo naznaèuje potrebu
opatrnosti pri interpretácii údajov o publikáciách (viï èas o spoloèenských a humanitných
vedách).
Zaujímavým údajom je informácia o percente publikovaných èlánkov so zahranièným
spoluautorom v tabu¾ke 2.18. Slovensko má ve¾mi vysoký poèet týchto spoluprác spolu
s Po¾skom, Èeskou republikou, Maïarskom èi niektorými malými západoeurópskymi
krajinami. Tento údaj vak nemono v prípade Slovenska jednoznaène interpretova,
keïe bez ïalích dát nemono rozhodnú medzi dvoma vysvetleniami:
m slovenská veda ako celok je vysoko integrovaná do svetových výskumných aktivít
m väèinu slovenských vedeckých publikácií v karentovaných èasopisoch realizuje
uia skupina vedcov, ktorá trávi väèinu svojho èasu na zahranièných pracoviskách
a publikujúc v súèinnosti s tamojími vedcami dosahujú vysoké percento
publikovaných èlánkov so zahranièným spoluautorom.
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Tabu¾ka 2.18: Percento publikovaných èlánkov so zahranièným spoluautorom, 1995 - 1997
Maïarsko
Portugalsko
vajèiarsko
Belgicko
Èeská republika
Po¾sko
Dánsko
Rakúsko
Slovenská republika
Mexiko
Írsko
Nórsko
védsko
Grécko
Fínsko
Holandsko
Francúzsko
Taliansko
Nemecko
Nový Zéland
panielsko
Kanada
Ve¾ká Británia
Austrália
Kórea
Priemer OECD
Turecko
USA
EÚ
Japonsko

50,9
50,8
48,1
46,6
46,4
46,1
44,3
43,6
43,2
42,8
41,9
40,5
39,4
38,3
36,1
36,0
35,6
35,3
33,7
32,9
32,2
31,2
29,3
27,6
27,6
26,7
22,6
18,0
18,0
15,2

Zdroj: ISI
Po analýze publikácií sa pozrieme na ich citovanos, ktorá predstavuje ve¾mi
významnú kategóriu, keïe ohlas publikovaného výskumu sa v zásade povauje za jedno
z najlepích kritérií jeho významnosti (viï kapitolu o hodnotení vedy).
K¾úèovým súhrnným indikátorom je v tomto prípade tzv. relatívny citaèný impakt
(pouívaná skratka RCI), ktorý definujeme ako podiel citaèného impaktu publikácií
danej krajiny k citaènému impaktu celosvetovej databázy (baseline)1. Hodnota
RCI > 1 indikuje, e citovanos je pre daný tát vyia ako svetový priemer,
hodnota RCI < 1 indikuje, e citovanos (bibliometrická kvalita) má niiu úroveò,
ne je úroveò svetová.

1

citaèný impakt vyjadruje priemerný poèet citácií pripadajúcich na jednu publikáciu
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Ako vidíme na grafe, Slovensko má zo skupiny analyzovaných tranzitívnych ekonomík
jeden z najniích relatívnych citaèných impaktov a za ním nasleduje len Rumunsko
a Bulharsko. V absolútnom vyjadrení ide o ukazovate¾ pod 0,5. Inými slovami, práce
slovenských vedcov majú mení ako polovièný ohlas v porovnaní so svetovým priemerom
a tento údaj nás aj medzi krajinami usilujúcimi sa o vstup do EÚ zaraïuje ku koncu.
Graf 2.1: Bibliometrická kvalita publikácií vybraných krajín za obdobie 1995 - 1999
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Zdroj: Ryan Sheppard, ISI Thomson Scientific, prezentácia v Prahe 2. 2. 2001
Ïalím nástrojom, zameriavajúcim sa na meranie kvality vedeckej pièky, je databáza
ISI o vysoko citovaných výskumníkoch (ISI highly cited). Ide o 0,5 % najcitovanejích
autorov za obdobie 1981 - 1999 v 21 iroko definovaných vedných odboroch v prírodných,
lekárskych, technických a pôdohospodárskych vedách. Títo predstavujú z tohto h¾adiska
absolútnu pièku svetovej vedy. Tabu¾ka 2.19. prezentuje poèet týchto výskumníkov
v jednotlivých krajinách.
Slovensko nemá iadneho vysoko citovaného výskumníka, teda niekoho, kto by
v prísluných skúmaných odboroch patril medzi absolútnu svetovú pièku. Ako vak vidíme,
takého nemá iadna z kandidátskych krajín EÚ, ale dokonca ani Fínsko èi Chile.
Naopak, Dánsko, Izrael a kótsko (krajiny rovnako ve¾ké ako Slovensko) majú a
siedmich a Rusko má dvoch.
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Tabu¾ka 2.19: Vysoko citovaní výskumníci
Bulharsko
Èeská republika
Cyprus
Estónsko
Maïarsko
Lotysko
Litva
Malta
Po¾sko
Rumunsko
Slovenská republika
Slovinsko
Rusko
kótsko
vajèiarsko
Dánsko
Fínsko
Írsko
Holandsko
védsko
Izrael
Chile

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
22
6
0
2
12
16
7
0

Zdroj: ISI
Bibliometrické kritériá sú základom pri meraní kvality základného aj aplikovaného
výskumu, pretoe publikaèná èinnos sa neobmedzuje na základný výskum. Napriek
tomu je vhodné doplni ich aj inými indikátormi. Jedným z moných meradiel kvality
výstupov slovenského výskumu a vývoja je úspenos v rámci 5. rámcového programu
EÚ na podporu výskumu a vývoja. Vzh¾adom na jej dôleitos venujeme aj tejto oblasti
osobitnú èas - 2.4.
Osobitne dôleitou oblasou sú patenty. Na medzinárodné porovnanie výstupov
výskumu a vývoja sa v tejto súvislosti pouívajú tzv. patentové rodiny (patent families),
a to najmä tzv. triádické. Èo tieto pojmy znamenajú?
Patentová rodina sa definuje ako skupina patentov získaných v rôznych krajinách
na ochranu toho istého objavu. Triádické patentové indikátory sa vzahujú na patenty
získané na troch k¾úèových patentových úradoch - európskom, americkom a japonskom.
Tento ukazovate¾ je medzinárodne porovnate¾ný, pretoe abstrahuje od geografických
vplyvov a vzahuje sa na kvalitnejie objavy, keïe najmä tie sú podané vo viacerých
krajinách. Údaje pre jednotlivé krajiny zobrazuje tabu¾ka 2.20.

38

NÁRODNÁ SPRÁVA O VEDECKOTECHNICKEJ POLITIKE

Tabu¾ka 2.20: Patenty - poèet triádických patentových rodín
v jednotlivých rokoch
1993
1994 1995
30 664 30 663 34 214
OECD
EÚ
9 751 10 347 11 029
Holandsko
593
582
720
Fínsko
248
324
282
panielsko
71
82
86
Írsko
17
33
25
Maïarsko
24
17
23
Èeská republika 8
5
8
Po¾sko
11
4
4
Slovinsko
5
3
6
Portugalsko
4
2
7
Grécko
2
4
4
Slovenská
1
1
6
republika
Turecko
2
1
2
Rumunsko
1
0
1

1996 1997
36 120
11 733
722
296
86

kumulatívne
1993 1994
30 664 61 327
9 751 20 098
593
1175
248
572
71
153
17
50
24
41
8
13
11
15
5
8
4
6
2
6
1
2

1995
95 541
31 127
1895
854
239
75
64
21
19
14
13
10
8

1996
131 661
42 860
2617
1150
325
75
64
21
19
14
13
10
8

1997
131 661
42 860
2617
1150
325
75
64
21
19
14
13
10
8

2
1

5
2

5
2

5
2

3
1

Zdroj: OECD
Pri porovnaní na milión obyvate¾ov Slovensko v triádických patentoch výrazne
zaostáva za Èeskom, Maïarskom a Slovinskom (v tabu¾ke uvádzame absolútne èísla
vzh¾adom na ich ve¾mi nízku absolútnu hodnotu). Naopak, krajiny ako Portugalsko
a Po¾sko sú na tom horie. Celkovo je poèet triádických patentov v kadej stredoeurópskej
krajine rádovo mení ako pri malých krajinách západnej Európy. Situácia sa nemení ani
vtedy, keï skúmame len patentové prihláky podané na Európskom patentovom úrade
(viï tabu¾ku 2.21).
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Tabu¾ka 2.21: Patentové prihláky na Európskom patentovom úrade (pod¾a prioritného roku)
Krajina
vajèiarsko
védsko
Nemecko
Fínsko
Holandsko
Luxembursko
Rakúsko
Dánsko
Japonsko
Belgicko
EÚ
Francúzsko
USA
Priemer OECD
Ve¾ká Británia
Nórsko
Island
Taliansko
Kanada
Írsko
Austrália
Nový Zéland
panielsko
Kórea
Maïarsko
Grécko
Èeská republika
Slovenská republika
Portugalsko
Po¾sko
Mexiko
Turecko

v absolútnom vyjadrení
1990
1995
1 688
1 664
934
1 501
11 498
12 952
431
694
1 522
1 714
41
33
656
671
327
477
12 976
11 801
514
795
27 016
30 620
4 922
5 083
17 396
20 579
60 393
66 801
3 565
3 720
128
232
8
10
2 246
2 459
552
783
68
95
361
480
23
61
258
386
118
450
69
53
26
27
22
19
0
7
8
14
20
13
14
23
4
5

1997
2 088
2 003
17 222
990
2 367
53
952
590
13 974
1 120
39 712
6 142
24 129
82 846
4 378
307
16
3 118
1 153
127
571
92
578
597
70
49
42
13
23
28
40
15

na milión obyvate¾ov
1990
1995
251,44
236,31
109,06
170,03
181,77
158,6
86,42
135,84
101,84
110,85
107,42
79,56
85
83,4
63,63
91,32
105,03
93,98
51,59
78,41
77,23
82,01
84,64
85,55
69,59
78,23
71,99
61,76
61,94
63,48
30,09
53,3
30,85
38,08
39,6
42,92
19,92
26,68
19,31
26,32
21,14
26,56
6,77
16,65
6,63
9,85
2,75
9,99
6,64
5,14
2,61
2,58
2,08
1,82
0
1,29
0,78
1,41
0,51
0,35
0,18
0,26
0,07
0,08

1997
294,5
226,45
209,89
192,69
151,67
124,95
117,93
111,78
110,76
110,04
105,79
102,67
90
75,56
74,19
69,74
57,52
54,22
38,45
34,64
30,81
24,4
14,69
12,98
6,94
4,63
4,07
2,36
2,29
0,74
0,42
0,23

Zdroj: OECD
Tieto veobecné èísla mono rozmeni na drobné v prípade dvoch sektorov, ktoré sú
obzvlá citlivé na dynamický výskum a vývoj - infokomunikaèné technológie
a biotechnológie. Poèty patentových prihláok na Európskom patentovom úrade v týchto
dvoch sektoroch uvádzajú tabu¾ky 2.22 a 2.23 (v tabu¾ke uvádzame absolútne èísla
vzh¾adom na ich ve¾mi nízku absolútnu hodnotu). Vidíme, e v infokomunikaèných
technológiách nezískalo Slovensko za sledované päroèné obdobie ani jeden patent,
v biotechnológii dva patenty. Ide o ve¾mi nízke absolútne aj relatívne èísla, ktoré vak
máme spoloèné s inými tranzitívnymi ekonomikami (s výnimkou Slovinska).
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Tabu¾ka 2.22: Poèet patentových prihláok v infokomunikaènom sektore na Európskom patentovom
úrade
v jednotlivých rokoch
1993
1994 1995
6 850
7 447 8 365
2 077 2 390 2 654
222
220
264
112
178
189
21
24
10
8
7
13
3
4
4
0
3
4
0
1
1
0
3
0
1
0
1

OECD
EÚ
Holandsko
Fínsko
panielsko
Írsko
Maïarsko
Grécko
Po¾sko
Slovinsko
Portugalsko
Turecko
Èeská republika 0
Rumunsko
0
Slovenská
0
republika

0
0
0

0
0
0

1996
9 911
3 444
385
283
22
15
1
1
0
0
1
1
0
0
0

1997
11 542
4 262
452
378
30
20
4
4
2
1
0
2
2
1
0

kumulatívne
1993 1994
6 850 14 297
2 077 4 467
222
442
112
290
21
45
8
15
3
7
0
3
0
1
0
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1995
22 662
7 121
706
479
55
28
11
7
2
3
2
0
0
0
0

1996
32 573
10 565
1091
762
77
43
12
8
2
3
3
1
0
0
0

1997
44 115
14 827
1543
1140
107
63
16
12
4
4
3
3
2
1
0

Zdroj: OECD
Tabu¾ka 2.23: Poèet patentových prihláok v biotechnologickom sektore na Európskom patentovom
úrade

OECD
EÚ
Holandsko
Fínsko
panielsko
Írsko
Maïarsko
Po¾sko
Slovinsko
Grécko
Slovenská
republika
Portugalsko
Turecko
Èeská republika
Rumunsko

v jednotlivých rokoch
1993
1994 1995
1 554 1 745 2 018
487
610
679
43
36
57
11
13
19
4
10
4
0
1
8
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0

1996
2 415
784
69
18
13
5
2
1
0
1
0

1997
2 995
1014
90
12
11
8
2
1
1
1
1

kumulatívne
1993 1994
1 554 3 299
487
1097
43
79
11
24
4
14
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1

1995
5 317
1776
136
43
18
9
1
1
2
1
1

1996
7 732
2560
205
61
31
14
3
2
2
2
1

1997
10 727
3574
295
73
42
22
5
3
3
3
2

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

1
1
0
0

1
1
0
0

2
1
0
0

1
1
0
0

0
0
0
0

Zdroj: OECD
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Poslednou oblasou, ktorej sa v rámci analýzy výstupov výskumu a vývoja venujeme,
je obchodná bilancia a podiel na svetovom trhu v tovaroch, ktoré sú zaloené na zloitých
a pokroèilých technológiách. Aj keï vzah medzi kvalitou a kvantitou výskumu a vývoja
a produkciou týchto výrobkov nie je priamoèiary, sú do urèitej miery tie výstupom
výskumu a vývoja. Tabu¾ky 2.24 a 2.28 ukazujú trhový podiel tovaru a sluieb vyrobených
na Slovensku v jednotlivých oblastiach, ktoré sú vysoko citlivé na výskum a vývoj.
iadny z týchto indikátorov samostatne nemá vysokú výpovednú hodnotu, pretoe rastúca
pecializácia vo svetovej ekonomike znamená, e iadna krajina nemôe ma silné
postavenie vo vetkých odboroch a osobitne to platí o malej otvorenej ekonomike,
ktorá sa snaí výhody pecializácie zuitkova najviac. Èo vak stojí za pozornos je fakt,
e Slovensko má ve¾mi nízky trhový podiel vo vetkých uvedených oblastiach, a to aj
pri normalizácii na poèet obyvate¾ov. Rovnako stojí za pozornos fakt, e okrem leteckého
a kozmického priemyslu má Slovensko vo vetkých technologicky nároèných oblastiach
deficit obchodnej bilancie, teda dováa viac tovaru a sluieb ne vyváa.
Tabu¾ka 2.24: Medzinárodný obchod - letecký priemysel

OECD spolu
EÚ
Holandsko
panielsko
Írsko
Èeská republika
Turecko
Po¾sko
Portugalsko
Grécko
Fínsko
Slovenská republika
Maïarsko

1993
27 876
6 974,5
963,9
-52,8
-230,9

1996
24 935
8 999,7
-377,4
-544
-154,5
26,3
-1458,2 -1136,8
9,6
43,1
-27,8
-51,8
-347
-166,9
-185,7 -581
-55,1

1999
33 301
-921,7
-428
-1561,1
-1071,3
-120,9
-53,5
-32,9
-394,6
-688,7
-782,7
18,3
-8,1

Zdroj: OECD
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93 - 99
28 704
5 017,5
52,833
-719,3
-485,57
-47,3
-882,83
6,6
-158,07
-400,87
-516,47
18,3
-31,6

1993
100,0
31,2
4,24
1,43
0,22
0,01
0,06
0,06
0,03
0,02

1996
100,0
34,0
1,54
1,48
0,42
0,15
0,08
0,12
0,08
0,04
0,06
0,01

1999
100,0
25,8
0,83
1,03
0,4
0,37
0,42
0,09
0,09
0,09
0,02
0,02
0

93 - 99
100
30,343
2,2033
1,3133
0,3467
0,26
0,17
0,09
0,0767
0,0533
0,0333
0,02
0,005
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Tabu¾ka 2.25: Medzinárodný obchod - elektrotechnický priemysel
Obchodná bilancia (mil. USD b.c.)
1993
1996
1999
93 - 99
OECD spolu
5 228,3 230,4
179 674 7 808,7
EÚ
-11897 -10978 -12988 -11954
Holandsko
77,5
121
-937,3 -246,27
Fínsko
225,2
1 907,2 4 579
2 237,1
Írsko
-700,8 264,5
1661,8 408,5
panielsko
-1329,8 -2851,9 -4268,9 -2816,9
Portugalsko
-407,2 -423,8 -690,9 -507,3
Maïarsko
-211,2 -415,7 -804,8 -477,23
Po¾sko
-639,3 -955,2 -1583,3 -1059,3
Èeská republika
-212
-904,9 -753,1 -623,33
Turecko
-669,3 -1074,9 -2374,4 -1372,9
Slovenská republika
-204,1 -204,1
Grécko
-692
-568,5 -1093,4 -784,63

Podiel na exportnom trhu (%)
1993
1996
1999
93 - 99
100,0
100,0
100,0
100
17,6
17,6
16,2
17,12
4,5
3,32
3,32
3,7133
0,89
1,7
2,22
1,6033
1,4
1,18
2
1,5267
1,06
1,04
1,05
0,31
0,44
0,43
0,3933
0,18
0,2
0,7
0,36
0,08
0,2
0,31
0,1967
0,09
0,21
0,25
0,1833
0,13
0,13
0,22
0,16
0,06
0,06
0,06
0,03
0,04
0,0433

Zdroj: OECD

Tabu¾ka 2.26: Medzinárodný obchod - kancelárske prístroje a poèítaèový priemysel
Obchodná bilancia (mil. USD b.c.)
1993
1996
1999
93 - 99
OECD spolu
-22 216 -46 078 -65 667 -44 654
EÚ
-23 787 -34 051 -44 159 -33 999
Holandsko
-584,2 206
-2 624,8 -1 001
Írsko
2 717,1 4 101,4 7 132,1 4 650,2
panielsko
-1877,2 -2324,3 -2829,1 -2343,5
Maïarsko
-411,2 -356,2 1458,6 230,4
Fínsko
-197,7 -488,7 -879,7 -522,03
Èeská republika
-564,9 -789,9 -656,5 -670,43
Slovenská republika
-163,2 -163,2
Portugalsko
-549,7 -831,7 -1011,9 -797,77
Po¾sko
-566,2 -1058,4 -1504,9 -1043,2
Grécko
-339,3 -388,2 -658,8 -462,1
Turecko
-577,8 -754,3 -1146,9 -826,33

Zdroj: OECD
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Podiel na exportnom trhu (%)
1993
1996
1999
93 - 99
100,0
100,0
100,0
100
12,4
12,1
12,3
12,26
6,86
9,57
10,64
9,0233
4,94
5,91
7,57
6,14
0,95
0,94
0,85
0,9133
0,02
0,03
1,58
0,5433
0,59
0,58
0,42
0,53
0,07
0,13
0,14
0,1133
0,07
0,07
0,04
0,04
0,05
0,0433
0,01
0,04
0,04
0,03
0,02
0,01
0,03
0,02
0,01
0,01
0,03
0,0167
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Tabu¾ka 2.27: Medzinárodný obchod - farmaceutický priemysel
Obchodná bilancia (mil. USD b.c.)
1993
1996
1999
93 - 99
OECD spolu
4 804,4 7 161,8 7 819,9 6 595,4
EÚ
7 683
128 817 17 559 12 707
Fínsko
-271,8 -435,5 -468,4 -391,9
Holandsko
-446,1 389,8
-361,5 -139,27
Írsko
1434,9 2757
5315,6 3169,2
panielsko
-875,8 -1272,7 -1789
-1312,5
Maïarsko
-53,3
-156,9 -267,3 -159,17
Po¾sko
-452,1 -850
-1407,5 -903,2
Èeská republika
-207,4 -505,3 -565
-425,9
Portugalsko
-391,2 -613,6 -828,9 -611,23
Grécko
-557,4 -890,9 -945,9 -798,07
Turecko
-391,69 -650,6 -1180,8 -741,03
Slovenská republika
-242
-242

Podiel na exportnom trhu (%)
1993
1996
1999
93 - 99
100,0
100,0
100,0
100
37,3
33,9
33,1
34,747
10,87
9,89
10,55
10,437
4,46
5,68
3,99
4,71
3,11
4,59
6,35
4,6833
1,88
1,97
2
1,95
0,57
0,43
0,33
0,4433
0,45
0,36
0,16
0,3233
0,25
0,29
0,21
0,25
0,16
0,23
0,23
0,2067
0,16
0,1
0,15
0,1367
0,16
0,13
0,12
0,1367
0,1
0,1

Zdroj: OECD
Tabu¾ka 2.28: Medzinárodný obchod - prístrojové vybavenie
Obchodná bilancia (mil. USD b.c.)
1993
1996
1999
93 - 99
OECD spolu
11 784 11 429 14 381 12 532
EÚ
-3 969,0 -266,4 -2 616,9 -2 284,1
Holandsko
425,1
867
1593,7 961,93
Írsko
533,2
785,7
1011,7 776,87
panielsko
-1801
-2193,8 -2984,2 -2326,3
Fínsko
-41,9
12
210,2
60,1
Èeská republika
-394,9 -594,1 -444,8 -477,93
Portugalsko
-386,5 -478,9 -720,6 -528,67
Maïarsko
-211,9 -181,9 -348
-247,27
Po¾sko
-486,8 -763,5 -777,9 -676,07
Grécko
-492,6 -591,4 -651,3 -578,43
Slovenská republika
-197,8 -197,8
Turecko
-754,6 -985,4 -1056,6 -932,2

Podiel na exportnom trhu (%)
1993
1996
1999
93 - 99
100,0
100,0
100,0
100
20,5
23,1
21,6
21,73
5,02
4,38
4,99
4,7967
1,23
1,36
1,58
1,39
0,75
1,04
0,87
0,8867
0,4
0,64
0,7
0,58
0,11
0,22
0,24
0,19
0,15
0,19
0,14
0,16
0,11
0,15
0,16
0,14
0,07
0,11
0,12
0,1
0,04
0,06
0,04
0,0467
0,04
0,04
0,03
0,04
0,04
0,0367

Zdroj: OECD

2.3. Hodnotenie vedeckých èasopisov prostredníctvom Journal Citation
Reports
Výskum vyuitia a vplyvu vedeckých èasopisov je dôleitou súèasou hodnotenia
vedeckej produktivity. Sledovanie citaèného uznania èasopisov vo väèom rozsahu
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umonilo kadoroèné publikovanie (od roku 1976) Journal Citation Reports (JCR),
ktorý vydáva Institute of Scientific Information (ISI) ako súèas SCI a SSCI. Obsahuje
rôzne indexy a charakteristiky, pomocou ktorých mono robi porovnávanie informaènej
hodnoty èasopisov, zisova najvplyvnejie èasopisy a pod. Skladá sa z týchto hlavných
èastí:
m
m
m
m
m
m

Journal Rankings
Source Data Listing
Journal Half-Life Listing
Subject Category Listing
Citing Journal Listing
Cited Journal Listing

V súèasnosti majú vysoké koly a SAV k dispozícii JCR Web verziu bezplatne.
Journal Citation Reports (ïalej len JCR) je hlavný, komplexný, kvantitatívny a jedineèný
sprievodca vedeckého a technického publikovania. Hlavný preto, lebo prináa aktuálne
informácie z takmer 6 000 svetových najdôleitejích èasopisov. Komplexný preto,
lebo je multidisciplinárny a tie medzinárodný. Zahàòa vetky odvetvia vedy, technológií
a spoloèenských vedných odborov a tie viac ne 3 000 vydavate¾ov 60-tich národností.
JCR umoòuje da odpoveï na viac dôleitých otázok o èasopisoch:
m Ktoré èasopisy sú najväèie? JCR prakticky zoraïuje èasopisy pod¾a poètu èlánkov
publikovaných v roku. To umoòuje porovna èasopisy z poh¾adu ich ve¾kosti
a urèi skupinu publikácií, ktorá publikuje väèinu èlánkov v prislúchajúcich
vedných pecializáciách alebo vo vede súhrnne.
m Ktoré èasopisy sú najviac vyuívané? JCR taktie zoraïuje èasopisy pod¾a toho,
ko¾kokrát za rok sú citované. To ukazuje, ako èasto bol èasopis èítaný a pouitý
vedeckými pracovníkmi. Opä je moné identifikova skupinu najviac citovaných
èasopisov.
m Ktoré èasopisy sú najhorúcejie? JCR prináa tie údaj, ko¾kokrát je daný èlánok
citovaný v tom istom roku, ako bol publikovaný. Tento index bezprostredného
vplyvu môe poukáza na èasopisy, ktoré publikujú najnovie výsledky výskumu
v rýchlo sa rozvíjajúcich odvetviach.
m Ktorý èasopis má najväèí vplyv? JCR taktie prináa údaj o priemernom poète
citácií èlánkov z daného èasopisu za posledné dva roky. To umoòuje porovna
faktor vplyvu èasopisu k priemernému vplyvu vetkých èasopisov z daného vedného
odboru alebo k referenènej úrovni vplyvu vetkých èasopisov evidovaných v JCR.
m Ktoré publikácie cituje èasopis a ktoré citujú jeho? JCR tie identifikuje publikácie,
ktoré sú najèastejie citované daným èasopisom. Spätne tie ukazuje, ktoré publikácie
najèastejie citujú daný èasopis. Takto citaèné spojenia môu odhali obsahovú
orientáciu èasopisu, poukáza na jeho najpríbuznejiu alebo konkurenènú publikáciu
a popísa pecifické siete èasopisov.
JCR Science Edition poskytuje citaèné údaje z vedeckých èasopisov a je zostavovaný
z celej ISI databázy, zahàòajúc citácie zo SSCI a A&HCI, ako aj SCI databázu. Citácie
èasopisov zapísané v JCR sú zostavované kadoroène z aktuálnej roènej zlúèenej
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databázy, nezávisle na tom, akého typu je èlánok, ktorý bol citovaný, alebo kedy bol
citovaný èlánok publikovaný. Kadé jedineèné prepojenie èlánok - èlánok je povaované
za citáciu. Napríklad, jeden èlánok môe ma 20 referencií, ale ak je iba 15 rozdielnych
èlánkov citovaných v týchto 20 referenciách, znamená to 15 jedineèných citácií, ktoré sú
spracované (JCR, (2000)).
Poèet èlánkov z èasopisov zahrnutých v JCR obsahuje iba pôvodné výskumné èlánky,
recenzie a technické poznámky. Komentáre, listy, príspevky do novín a záznamy zo
schôdzí nie sú zahrnuté medzi zdrojové poloky, nako¾ko tieto nie sú vo veobecnosti
citované.
ISI neodporúèa, aby sa uívatelia JCR spoliehali iba na citaèné údaje z vyhodnocovaného
èasopisu. Citaèné údaje nepredstavujú náhradu za recenziu obdobných, konkurenèných
èasopisov. Navye, znaèná pozornos by mala by venovaná mnohým podmienkam,
ktoré môu ovplyvni výsledné citaèné výsledky, ako jazyk, história a formát èasopisu,
termíny vydávania èasopisu a najmä vedný odbor alebo disciplína. Uívatelia by si mali
by vedomí tie podmienok, ktoré môu ovplyvni JCR výsledky a faktory. Sú to
napríklad tieto:
m faktor vplyvu pod¾a typu èlánku - ISI pouíva kódy druhu èlánku, ktoré pride¾uje
kadej publikovanej poloke, avak nie je moné týmto spôsobom prideli kód
kadoroène vetkým 12-tim miliónom spracovaných záznamom. Preto, aj keï
JCR eviduje v poète èlánkov iba pôvodné výskumné èlánky, recenzie, technické
listy alebo iné krátke èlánky, do poètu citácií sú zahrnuté vetky typy èlánkov.
Faktory vplyvu môu by ovplyvnené týmto spôsobom. Ak èasopis vydáva jeden
rok ve¾ký poèet listov, môe dôjs k doèasnému zvýeniu citácií. Tento nárast
nebude proporcionálne odrazený v poèet èlánkov v JCR. Za úèelom identifikácie
a vyhodnotenia podobných situácií je potrebné vykona detailné analýzy vzahov
èlánok - èlánok.
m zmeny vo ve¾kosti èasopisu - neoèakávané zmeny vo ve¾kosti èasopisu môu tie
ovplyvni faktor vplyvu. Priemerný poèet citácií na èlánok sa zniuje, ak sú
v prevahe èlánky staré jeden rok nad dvojroènými èlánkami, nako¾ko citovanos
èlánku má typicky vrchol v druhom roku po jeho publikovaní. Podobne, keï klesá
poèet èlánkov, môe dôjs k doèasnému nárastu faktoru vplyvu. V èasti, ktorá
hodnotí èasopisy - Journal Rankings, sú poèty èlánkov nielen za daný rok, ale aj
za dva predchádzajúce roky, a tak môu by podobné náhle zmeny odhalené.
m zmeny názvu (titulu) èasopisu a faktor vplyvu - v prvom roku po zmene titulu
je nový titul uvedený bez faktoru vplyvu, pretoe poèet èlánkov za predchádzajúce
obidva roky je nula. Starý názov je uvedený s normálnym faktorom vplyvu.
Nasledujúci rok JCR uvádza oddelené faktory vplyvu pre nový aj starý titul.
V tomto roku sa môe sta, e faktor vplyvu nového titulu bude mení, ako by sa
dalo oèakáva, nako¾ko môu by spracované iba najnovie èlánky. Podobne,
faktor vplyvu starieho èasopisu môe by väèí, ako by sa dalo oèakáva,
pretoe je zaloený iba na starích èlánkoch. Uívate¾ potom môe spoèíta celkový
poèet citácií za dva roky a vydeli ich poètom èlánkov s danými dvoma titulmi,
aby získal spoloèný faktor vplyvu. V treom roku po zmene názvu èasopisu
u starý názov nie je uvádzaný.
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Ïalej treba upozorni, e nie kadý vo svete vydávaný èasopis je sledovaný v ISI
databáze. Faktory, ktoré ovplyvòujú výber èasopisu, sú viaceré. Hodnotí sa celkový
obsah èasopisu, grafická úprava, formát, citaèné údaje, existujúce pokrytie vedných
disciplín v ISI. Pri výbere èasopisu sa berú do úvahy tri typy údajov:
m citaèné údaje
m úroveò èasopisu
m posudok odborníka
ISI sleduje informácie o vetkých citovaných odkazoch publikovaných v èasopise,
èie nielen citované èlánky, ale aj erráta, recenzie, listy a pod.
Pri výbere èasopisov sa berú do úvahy aj viaceré kvalitatívne ukazovate¾e. Úroveò
èasopisu je jednou z nich. Najdôleitejím predpokladom je to, ako je èasopis schopný
plni svoj program. Patria sem aj poiadavky redakcie na abstrakty, nadpisy a bibliografiu.
Inými indikátormi kvality èasopisu sú aj èlenovia redakènej rady, lebo ak èasopis z malej
krajiny nie je výnimoèný, potom pre zaradenie nie je zaujímavý. Ïalou poiadavkou
je pravidelnos. Je neprípustné, aby èasopis vychádzal s týdenným alebo mesaèným
oneskorením. Rozhodnutie ISI môe ovplyvni aj to, èi èasopis repektuje medzinárodné
edièné konvencie.
Závaná je aj otázka jazyka. Predpokladá sa aspoò informatívny abstrakt a resumé
v angliètine. Ak chce redaktor irí záber pre svoje èlánky v rámci medzinárodnej
vedeckej komunity, musia by v angliètine aj èlánky, abstrakty a bibliografia.
Výber èasopisu závisí aj od posudkov expertov a danej oblasti. Èlenovia poradnej
komisie sú vetko odborníci, ktorých kolektívna multidisciplinárna expertíza predstavuje
pre ISI cenný výstup o dôleitých a nových publikáciách. Sú vyuívané aj názory
prizvaných odborníkov, hlasy predplatite¾ov, redaktorov, vydavate¾ov a iných. ISI prijíma
a skúma akúko¾vek kritiku nového èasopisu.
Po tomto úvode sa môeme pozrie na èasopisy sledované v JCR za rok 2000 -zobrazuje ich tabu¾ka 2.29. Vidíme, e Slovensko má v porovnaní s malými západoeurópskymi tátmi nií poèet zaradených èasopisov (a to vrátane neanglofónnych krajín),
pri porovnaní s tranzitívnymi tátmi vak obstojí relatívne dobre.
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Tabu¾ka 2.29: Preh¾ad poètu sledovaných èasopisov vybraných krajín v SCI a SSCI v roku 2000
Krajina
USA
vajèiarsko
Rusko
Írsko
Fínsko
Nemecko
Anglicko
Rakúsko
Estónsko
Litva
Slovinsko
Èeská republika
Slovenská republika

SCI
2184
162
101
19
10
433
1096
23
1
1
3
22
11

SSCI
1011
22
7
5
1
51
354
2
1
5
2

Zdroj: JCR
V tabu¾kách 2.30-2.32 sú uvedené spoloène údaje o konkrétnych èasopisoch obsiahnutých
v SCI a SSCI za Slovensko, Èeskú republiku a Slovinsko: celkový poèet citácií v èasopise
v roku 2000, ïalej je to faktor vplyvu, (IF), index bezprostredného vplyvu (immediacy
index), poèet èlánkov v sledovanom roku 2000 a v poslednom ståpci sú uvedené jednotlivé
polèasy citovania (cited halflife). Tento ukazovate¾ je definovaný ako poèet rokov
od beného roku spä, keï celkový poèet citácií je 50 %. Èie èím je index menie èíslo,
tým novie citácie sú obsiahnuté v èlánkoch èasopisu. V SCI aj SSCI boli údaje èerpané
z 2000 JCR Science Edition. Pretoe podstatné rozdiely v minulých rokoch neboli,
predpokladáme, e výsledky sú podobné aj za rok 2001.
Tabu¾ka 2.30: Èasopisy v SCI a SSCI - Slovenská republika
Názov

Celkový
poèet citácií
ACTA PHYS SLOVACA
177
BIOLÓGIA
233
CHEM PAP-CHEM ZVESTI 239
COMPUT ARTIF INTELL
50
DREV VYSK
30
EKOL BRATISLAVA
59
GEN PHYSIOL BIOPHYS
281
GEOL CARPATH
148
HELMINTHOLOGIA
147
KOVOVE MATER
80
NEOPLASMA
491
EKON CAS
21
STUD PSYCHOL
106

Impaktový
faktor
0,465
0,165
0,154
0,226
0,069
0,109
0,417
0,156
0,526
0,280
0,579
0,106
0,292

Zdroj: JCR
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Index
okamitosti
0,038
0,020
0,062
0,000
0,000
0,029
0,000
0,026
0,220
0,125
0,027
0,000
0,062

Poèet publikovaných Polèas
èlánkov
citácií
52
2,6
99
5,0
80
5,1
24
9
70
15
7,6
78
5,7
41
4,6
32
73
6,2
26
48
5,4
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Tabu¾ka 2.31: Èasopisy v SCI a SSCI - Èeská republika
Názov

Celkový
poèet citácií
ACTA VET BRNO
87
ACTA VIROL
495
CERAM-SILIKATY
37
CESK SLOV NEUROL N
17
CHEM LISTY
304
COLLECT CZECH CHEM C 2759
CZECH J ANIM SCI
29
CZECH J PHYS
988
CZECH MATH J
303
EUR J ENTOMOL
381
FOLIA BIOL-PRAGUE
225
FOLIA GEOBOT
294
FOLIA MICROBIOL
624
FOLIA PARASIT
476
FOILA ZOOL
250
KYBERNETIKA
140
LISTY CUKROV
10
PHOTOSYNTHETICA
778
PHYSOL RES
475
ROST VYROBA
173
STUD GEOPHYS GEOD
257
VET MED-CZECH
128

Impaktový
faktor
0,240
0,558
0,167
0,059
0,278
0,960
0,172
0,298
0,103
0,716
0,351
0,649
0,752
0,844
0,240
0,178
0,018
0,482
1,366
0,256
0,761
0,188

Index
okamitosti
0,000
0,122
0,000
0,000
0,028
0,150
0,012
0,041
0,096
0,055
0,122
0,045
0,093
0,235
0,197
0,079

Poèet publikovaných
èlánkov
41
41
25
60
107
133
80
218
73
73
41
22
43
51
71
38

Polèas
citácií

4,8
10,0
4,6
6,6
6,3
5,3
6,8
6,2
0,0

0,026
0,100
0,037
0,750
0,000

39
110
81
44
42

8,0
3,6
5,6
4,3
5,0

8,8

6,7
10,0

Zdroj: JCR
Tabu¾ka 2.32: Èasopisy v SCI a SSCI - Slovinsko
Názov
ACTA CHIM SLOV
INFORM MIDEM
STROJ VESTN-J MECH E
JAVNOST-PUBLIC

Celkový
poèet citácií
75
15
9
10

Impaktový
faktor
0,161
0,120
0,012
0,020

Index
okamitosti
0,073
0,000
0,000
0,000

Poèet publikovaných
èlánkov
41
24
56
22

Zdroj: JCR
Ak si vimneme v uvedených tabu¾kách výpisov sledovaných èasopisov jednotlivé
faktory vplyvu, vidíme, e skoro vetky majú hodnotu pod 0,5, prípadne nieko¾ko málo
èasopisov má IF v intervale 0,5 - 1,0 - èie vo veobecnosti ve¾mi nízku. Výnimku tvorí
èeský èasopis z oblasti fyziológie Physiol RES s IF 1,366. Táto skutoènos môe
poukazova na fakt, e èasopisy kandidujúcich krajín napriek tomu, e sú zaradené
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do sledovania pre indexy ISI, sú pre vedcov málo významné a pravdepodobne iadne
podstatné a nové informácie neprináajú, alebo z rôznych u vyie spomínaných dôvodov
tieto èasopisy nie sú pre vedcov atraktívne. Pravdepodobne aj keï niektorý autor chce
publikova èlánok obsahujúci významné fakty, publikuje ho v zahranièných èasopisoch.
Preto samotný poèet sledovaných èasopisov krajiny nemôe správne napoveda o úrovni
vedy v krajine. Je potrebné tento ukazovate¾ sledova spolu s viacerými ukazovate¾mi,
napr. celkový poèet publikácií slovenských vedcov v zahranièných èasopisoch, ich citovanos
a pod. (èo robíme na inom mieste). Nae závery potvrdzuje aj porovnanie s údajmi
za Maïarsko a Po¾sko a pobaltské táty, ktoré pre nedostatok priestoru neuvádzame.
Ako u bolo uvedené v kapitole 1, impaktový faktor nemono porovnáva medzi
èasopismi z rôznych vedných odborov. Mono vak porovna priemerný impaktový faktor
vetkých èasopisov vychádzajúcich v danej krajine. Ak predpokladáme, e èasopisy spolu
aspoò pribline obsiahnu celé spektrum výskumu, malo by porovnanie ma urèitú
výpovednú hodnotu. V naom prípade ho zobrazuje tabu¾ka 2.33. Vidíme, e Slovensko
má oproti Po¾sku, Èeskej republike a Maïarsku tento priemer o poznanie niie,
èo naznaèuje nií priemerný ohlas slovenských vedeckých èasopisov v porovnaní
s naimi susedmi. Suverénne najnií priemer vak má Slovinsko, èo je prekvapujúce.
Tabu¾ka 2.33: Priemer impaktových faktorov èasopisov zaradených do JCR v rámci krajiny
Po¾sko
Èeská republika
Maïarsko
Slovenská republika
Slovinsko

0,503676
0,38264
0,36285
0,272615
0,07825

Zdroj: JCR

2.4. Slovenská veda a Európska únia
Úvod a analýza údajov
Európsky výskumný priestor je pre slovenskú vedu prirodzeným základom aktivity,
konkurencie aj porovnávania. Tento priestor existuje nielen ako súhrn národných
výskumných a vývojových aktivít, ale aj ako miesto, kde sa odohrávajú pecificky
európske výskumné a vývojové programy. V súèasnosti konèí 5. rámcový program
výskumu a vývoja a zaèína 6. rámcový program. V oboch týchto programoch má
Slovensko postavenie platného a platiaceho èlena. Analýza naej úspenosti v prebiehajúcom
5. rámcovom programe tak predstavuje monos prirodzenej komparácie s vysokou
výpovednou hodnotou. 5. rámcový program nepodporuje vetky vedné odbory a vetky
typy výskumných a vývojových aktivít. Nie je preto vhodné pouíva údaje z neho pri
hodnotení individuálnych výskumníkov èi vedných odborov. Pri analýze postavenia
slovenskej vedy ako celku sa vak nevýhody tohto faktu významne zniujú, a preto sa
domnievame, e porovnanie má svoj význam.
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5. rámcový program vytýèil priority technologického rozvoja a demontraèných
aktivít Európskej únie na obdobie 1998-2002. 5. rámcový program má dve rôzne èasti:
Rámcový program Európskeho spoloèenstva pokrývajúci výskum, technologický vývoj
a demontraèné aktivity a rámcový program Euratom pokrývajúci výskum a výchovu
v jadrovom sektore.
5. rámcový program sa znaène líi od svojich predchodcov. Koncipoval sa tak,
aby pomohol riei problémy a odpoveda na najväèie socio-ekonomické výzvy, s ktorými
je konfrontovaná Európa. Aby bol jeho dopad èo najväèí, sústredil sa na limitovaný
poèet vedeckých oblastí, v ktorých sa kombinujú technologické, priemyselné, ekonomické,
sociálne a kultúrne aspekty.
Vedecké priority 5. rámcového programu sa urèili na základe spoloènej sady kritérií,
ktoré mono rozdeli do troch kategórií.
Prvou sú kritériá vo vzahu s pridanou hodnotou Spoloèenstva a s princípom
subsidiarity, a to tak, aby sa vybrali iba ciele, ktoré mono efektívnejie dosiahnu na úrovni
Spoloèenstva pomocou vedeckých èinností vykonávaných na tejto úrovni. Ide o potrebu:
m vytvori kritickú masu najmä kombináciou vzájomne doplòujúcej sa expertízy
a zdrojov dostupných v rôznych èlenských tátoch
m významne prispie k implementácii jednej alebo viacerých politík Spoloèenstva
m obráti sa na problémy vznikajúce na úrovni Spoloèenstva alebo na otázky majúce
vzah k aspektom tandardizácie, alebo k otázkam v spojitosti s rozvíjaním
Európskeho priestoru
Druhou sú kritériá vo vzahu k sociálnym cie¾om, a to v záujme posilnenia hlavných
sociálnych cie¾ov Spoloèenstva odráajúcich oèakávania a obavy jeho obèanov. Ide o:
m zlepenie situácie v zamestnanosti
m zlepenie kvality ivota a zdravia
m ochranu ivotného prostredia
Treou sú kritériá hospodárskeho rozvoja a vedeckého a technologického výh¾adu
v záujme prispenia k harmonickému a trvalo udrate¾nému rozvoju Spoloèenstva ako
celku. V rámci nich je potrebné sústredi sa na:
m oblasti, ktoré expandujú a majú dobré vyhliadky na rast
m oblasti, v ktorých zámery Spoloèenstva môu a musia by viac konkurencieschopné
m oblasti, v ktorých sa vytvárajú vyhliadky na významný vedecký a technologický
pokrok, a ktoré poskytujú monosti na írenie a vyuitie výsledkov v strednej
a dlhodobej perspektíve
5. rámcový program má dve hlavné zloky. Prvou je 5. rámcový program výskumu
a technologického vývoja pozostávajúci zo tyroch cielených tematických programov
implementujúcich výskum a technologický rozvoj a demontraèné aktivity a tri horizontálne
programy so irokým rozsahom. Druhou je 5. rámcový program (Euratom), ktorý pozostáva
z cieleného tematického programu implementujúceho výskum a výchovu v nukleárnom
sektore. Kadý rámcový program tie obsahuje pecifický program pokrývajúci priame
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vedecké aktivity a aktivity technologického vývoja, ktoré sa majú implementova
Spoloèným vedeckým centrom Európskeho spoloèenstva. Pozostáva z výskumu
a vedeckej a technickej podpory intitucionálnej povahy.
Na implementáciu 5. rámcového programu sa odsúhlasil rozpoèet vo výke
13 700 miliónov EUR. Spolu s 1 260 miliónov EUR urèenými na program Euratom
je celkový rozpoèet na výskum poèas 1999-2002 14 960 miliónov EUR, èo znamená
nárast o 4,61 % v porovnaní s 4. rámcovým programom.
Pokia¾ ide o slovenskú úèas, za èlenstvo v 5. rámcovom programe musí Slovensko
uhrádza znaèné èiastky, ktoré sa progresívne zvyujú, a urèené boli na základe HDP.
Záujmom kadej z kandidátskych krajín je získa èím viac z vloených prostriedkov
spä vo forme príspevkov na úspené projekty. V predkladacej správe, ktorá bola súèasou
Rozhodnutia Asociaènej rady o prijatí podmienok a dojednaní úèasti Slovenskej republiky
na programoch Spoloèenstva v oblasti výskumu a technického rozvoja a demontraèných
aktivít (1998-2002) a bola prerokovaná Vládou SR, doslova stojí:
m Na základe dosiahnutých výsledkov v III. a IV. RP sa dá predpoklada, e je
v silách slovenskej vedecko-výskumnej komunity získa nielen vloené prostriedky
spä, ale získa aj finanèné prostriedky nad tento rámec.
m Pravdepodobnos finanènej návratnosti je preto ve¾mi vysoká.
Za 3 roky (1999-2001) sa uhradilo 15,96 miliónov EUR. Príjem k 15. 9. 2001,
resp. do konca roku 2001 bol 9,34 miliónov EUR alebo 10,855 miliónov EUR (M SR
uverejnilo dva mierne sa líiace údaje o príjme). Je nepravdepodobné, e za posledné
3,5 mesiace roku 2001 sa príjem výrazne zvýil nad 9,34, resp. 10,855 miliónov EUR.
Preto oprávnená otázka znie: Skutoène sa vykázala strata 6,62, resp. 5,1 miliónov
EUR? Inými slovami: Skutoène Slovensko vloilo do spoloèného fondu ku koncu roku
2001 pribline o 6 miliónov EUR viac, ako bolo schopné získa?
Dôkladnú analýzu úèasti Slovenskej republiky v 5. rámcovom programe nikto doteraz
nezverejnil. M SR na svojej stránke uverejnilo (v rozsahu 337 slov) iba vyie uvedené
málo hovoriace, optimistické dáta, v ktorých je výrazná èasová diskrepancia medzi
vynaloenými prostriedkami a príjmami. Výdavky sú za dva roky (1999 a 2000),
kým príjmy za tri (1999-2001 bez troch mesiacov).
Zverejnená bola tabu¾ka 2.34, v ktorej sú vyèíslené poèty schválených projektov
a celkový príspevok Európskej komisie pod¾a jednotlivých sektorov.
Tabu¾ka 2.34: Poèet schválených projektov a príspevok Európskej komisie
Sektor

Poèet projektov

Vysoké koly
tátny sektor spolu
Z toho SAV
Podnikový sektor
Spolu

19
64
36
28
111

Zdroj: M SR
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V rámci 5. RP bolo do 15. 9. 2001 Európskou komisiou schválených 111 projektov,
na ktorých sa rieite¾sky podie¾ali subjekty Slovenskej republiky.
Na grafe 2.2 sme údaje uvedené v tabu¾ke 2.34 vyjadrili tak, e osobitne je tátny
sektor bez SAV a SAV a vypoèítala sa priemerná výka príspevku na jeden projekt.
Po tejto úprave z grafu 2.3 jasne vidno, e najniiu výku príspevku na jeden projekt
získal podnikový sektor, a e nevyniká ani v poète získaných projektov. tátny sektor bez
SAV získal jednoznaène najvyí príspevok na jeden projekt. K tejto hodnote prispeli
3 bezmála polmiliónové (EUR) projekty Ústavu preventívnej a klinickej medicíny.
Dobrú pozíciu v tomto hodnotení má SAV, a to tak v poète projektov, ako aj vo výke
prostriedkov na projekt. Vysoké koly, i pri ve¾kej poèetnosti zamestnancov tohto
sektoru, majú malý poèet projektov, ako aj nízky priemerný príspevok na jeden projekt.
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Graf 2.3 vytvorený pod¾a prameòov z misie SR pri Európskej komisii ukazuje nízku
aktivitu slovenských subjektov v podávaní návrhov na projekty. Dáta normalizované
na poèet obyvate¾ov ukazujú, e v tejto aktivite nás výrazne predstihli Èesko, Maïarsko,
Slovinsko, Estónsko a Cyprus. Ve¾mi výrazne zaostávame najmä za Estónskom
a Slovinskom.
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Graf 2.3: Poèet podaných/1 milión obyvate¾ov
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Zdroj: autori
Ïalí graf 2.4 ukazuje, e aj v poète schválených projektov 5. rámcového programu
sme málo úspení v porovnaní s ostatnými kandidátskymi krajinami. Za SR sú oba
balkánske táty - Bulharsko a Rumunsko a Po¾sko, èo pri poèetnosti jeho obyvate¾stva
je pochopite¾né.
Graf 2.4: Poèet schválených/1 milión obyvate¾ov
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Zdroj: autori
Posledný z trojice grafov 2.5 dokumentuje niiu kvalitu projektov predkladaných
zo slovenských pracovísk v porovnaní s ostatnými kandidátskymi krajinami. Ete niiu
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úspenos (poèet schválených projektov/poèet podaných projektov) ako Slovenská
republika vykazujú len Rumunsko, Bulharsko, Cyprus a Lotysko.
Graf 2.5: Úspenos
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Graf 2.6: Projekty 5. RP, príspevok v euro
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Na ïalom grafe 2.6 je znázornená výka kadého jednotlivého príspevku pre vetky
slovenské schválené projekty. Vidno, e výrazne prevládajú projekty s nízkym príspevkom.
Ete lepie túto skutoènos vidno z nasledovného grafu 2.7, kde je znázornená
poèetnos projektov v závislosti od výky príspevku. írku triedy sme zvolili 25 000 EUR.
Vidno, e najviac projektov má príspevok do 25 000 EUR. So zvyujúcim sa príspevkom
poèetnos výrazne klesá.. V rozpätí 175 000 - 225 000 EUR sú iba 3 projekty, potom dlho
niè, jeden projekt v triede 325 000 - 350 000 EUR, zase niè a koneène v rozpätí 425 000 -475 000 EUR sú tri projekty z Ústavu preventívnej a klinickej medicíny
v Bratislave. V oblasti 800 000 EUR je podpora dvoch slovenských centier excelencie.
V týchto dvoch prípadoch ide o inú kategóriu podpory ako u vetkých ostatných projektov.
Tu sú prostriedky urèené na sprevádzajúce opatrenia (accompanying measures) a nie na
priamu podporu vedeckých projektov. Z týchto prostriedkov sa prispieva na medzinárodné
konferencie, workshopy a iné aktivity, ktoré nie je moné hradi z normálneho rozpoètu
vedeckého projektu. Tie z týchto zdrojov sa hradia pomerne vysoké pobytové tipendiá
stáistov z èlenských tátov únie u nás. Hoci nemáme údaje o výke príspevkov na vedecké
projekty pre iné krajiny, jednoznaèný záver z tejto analýzy je, e slovenské subjekty
by sa mali usilova o èo najvyie príspevky. Cesta k ich získaniu vedie cez kvalitne
pripravené návrhy a reálne podloené finanèné nároky. O tom, e táto cesta je moná,
svedèia tri projekty z Ústavu preventívnej a klinickej medicíny s najvyím príspevkom
na výskumnú aktivitu zo vetkých slovenských projektov (k 15. 9. 2001).
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Graf 2.7: Percentuálna distribúcia výky príspevkov
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V komplexe otázok okolo slovenskej úèasti v 5. rámcovom programe by sa tie malo
analyzova funkèné postavenie schválených projektov zo Slovenska. Participova
mono ako hlavný kontraktor alebo ako pomocný kontraktor a koneène kadý projekt
má svojho koordinátora. Z dát, ktoré nám poskytlo M SR, mono zisti, e zo
Slovenska sa koordinujú iba dva vedecké projekty 5. rámcového programu, a to projekt
IST-1999-20364 WEBOCRACY Web-technológie podporujúce priamu participáciu
na demokratických procesoch, koordinátor Doc. Ing. Tomá Sabol, CSc. a projekt
QLK4-CT-2000-00488 PCBRISK Vyhodnocovanie kodlivého vplyvu na zdravie
èloveka, dlho vystaveného malým dávkam PCB, koordinátor Prof. MUDr. Tomá
Trnovec, DrSc. Naposledy uvedeným faktom o koordinácii slovenským subjektom
sa vyvrátil mýtus o tom, e návrh na projekt s koordináciou z kandidátskej krajiny nemá
nádej na schválenie. Bolo by ve¾mi uitoèné, aby sa vyhodnotili projekty z kandidátskych
krajín aj z poh¾adu koordinácie a kontraktora, na to vak nae údaje nestaèia.
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Komentár a závery
Nízku finanènú návratnos, malý poèet podaných a schválených projektov a nízku
úspenos v 5. rámcovom programe zo strany subjektov zo Slovenska treba analyzova.
Na internetovej stránke M SR sa mono doèíta, e sa vytvoril rad organizaèných
truktúr, ktorých úlohou je pomôc, aby Slovensko v tejto aktivite dosiahlo èo najlepie
výsledky:
m Hlavný koordinátor M SR: Úlohou Hlavného koordinátora - M SR
v informaènej infratruktúre SR je prostredníctvom tajomníka zabezpeèi styk
s Kanceláriou poverenca SR pre 5. RP pri EÚ v Bruseli (Liaison Office) v rámci
Misie SR pri EÚ v Bruseli, vládou SR a ostatnými ústrednými orgánmi tátnej
správy SR.
m Koordinaèná rada SR pre 5. RP EÚ pre výskum a technický rozvoj:
Poradným orgánom hlavného koordinátora je Koordinaèná rada SR pre 5. RP
EÚ pre výskum a technický rozvoj. Koordinaèná rada vytvára a implementuje
stratégiu národnej politiky úèasti slovenských organizácií a pracovísk výskumu
a vývoja, intitúcií priemyslu, malého a stredného podnikania v 5. RP.
m Výkonní a odborní koordinátori: Prostredníctvom výkonných a odborných
koordinátorov, ako aj expertov pre jednotlivé tematické a horizontálne programy
a pre programy EURATOM a Spojené výskumné centrum sa podie¾a na optimálnom
zapojení prísluných úèasti organizácií v pôsobnosti rezortov do 5. RP.
m SARC a FEMIRC: Úspech SR v 5. rámcovom programe (ïalej 5.RP) bude
do znaènej miery závisie na vytvorení vhodnej informaènej infratruktúry a na
príprave naej vedeckej a technickej komunity, aby uspela v mimoriadne konkurenènom
prostredí. To zahàòa zabezpeèenie vèasných a presných informácií o programových
výzvach, vyh¾adávanie potenciálnych partnerov pre výskumné projekty, písanie
návrhov správne a vo vhodnom jazyku, poradenskú slubu pre výskumné tímy,
organizáciu seminárov a konferencií a dostupnos informácií v elektronickej
i tlaèenej podobe. V tejto oblasti oèakávame odbornú pomoc od Európskej
komisie a spoliehame sa na SARC (Centrum pre vedu, techniku a rozvoj) ako
priamo riadenú príspevkovú organizáciu M SR a FEMIRC Slovakia (Fellow
Member of the Innovation Relay Centres), vytvorený na báze BIC Bratislava
(Business and Innovation Centre), ktoré tvoria dva základné uzly informaènej
infratruktúry.
m Informaèná infratruktúra: Návrh informaènej infratruktúry bol vypracovaný
M SR a prerokovaný so zástupcami ústredných orgánov tátnej správy SR (M SR,
MZ SR, MP SR, MP SR, MVVR SR, MPSVaR SR, MDPT SR, MH SR, Ú SR,
ÚNMS SR, SAV), Fóra vedeckých a výskumných pracovníkov Slovenska, Rady
vysokých kôl SR, Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory, Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného
podnikania, SARC a FEMIRC na porade dòa 7.4.1999. Na porade bol prerokovaný
ïalí postup prípravy Slovenska pre zapojenie sa do 5. RP.
Nie je nám známe, ako vyie uvedení funkcionári a organizácie plnia svoje úlohy
v súvislosti s 5. rámcovým programom, ale dosiahnuté výsledky Slovenska im dávajú
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dos zlé vysvedèenie. Na druhej strane úèas Ústavu preventívnej a klinickej medicíny
v 5. rámcovom programe ako jedného z dvoch projektov koordinovaných zo Slovenska
sa vyvinula úplne oddelene a nezávisle od aktivít vyie uvedeného hlavného koordinátora,
koordinaènej rady, výkonných koordinátorov a organizácií, ako sú SARC a FEMIRC
a ich informaènej infratruktúry. Súèasná úroveò informatického zabezpeèenia rámcových
programov zo strany Európskej komisie je taká vysoká a priate¾ská pre uívate¾a,
e konané aktivity v súvislosti s 5. rámcovým programom, opis ktorých je prevzatý
z internetovej stránky M SR, sú otázne z h¾adiska návratnosti vloených prostriedkov
(na sluobné cesty do Belgicka, vybudovanie infratruktúry a pod.). Okrem toho osobná
skúsenos o informatickej zdatnosti jedného z výkonných koordinátorov (I. tematický
program, FEMIRC-Slovakia) je skôr negatívna. Na konkrétnu telefonickú otázku o enkrypcii
návrhu na projekt výkonný koordinátor nevedel odpoveda. Úspená úèas v 5. rámcovom
programe je výsledkom odbornej pripravenosti navrhovate¾a, kompatibility návrhu
so zámermi výzvy a s hodnotiacimi kritériami, jeho jazykovej a informatickej pripravenosti
a skúsenosti z predchádzajúcich medzinárodných spoluprác a zahranièných pôsobení.
Subjekt, ktorý sám bez pomoci tretej osoby nie je schopný vypracova návrh primeranej
kvality, nemá predpoklady ani pre úspenú vedeckú prácu v 5. rámcovom programe.
Okrem otázky zabezpeèenia je potrebné sa zaobera aj otázkou motivácie. V proklamatívnej
rovine vetci politickí ako aj odborní a riadiaci pracovníci zdôrazòujú potrebu integrácie
Slovenska do EÚ vo vetkých oblastiach, vrátane vedy. Na rozdiel od slov sa v skutoènosti
nevytvorili v slovenskom vedeckom prostredí podmienky stimulujúce úèas v rámcových
programoch EÚ. Vetky aktivity podporované EÚ v 5. rámcovom programe sú toti zaloené
na spoluúèasti prísluného tátu (kontraktora) a Európskej komisie pri financovaní projektov.
V dokumentoch Európskej komisie sa tento princíp oznaèuje ako share costs principle.
Z poh¾adu Európskej komisie je toti projekt rieený prísluným národným subjektom
(kontraktorom) a Európska komisia prispieva na projekt refundovaním (reimbursement)
òou uznaných tzv. oprávnených nákladov (eligible costs) do vopred dohodnutej výky.
Výka refundácie závisí od spôsobu úètovníctva. V dokumentoch Európskej komisie sa
zdôrazòuje, e spoluúèas na nákladoch na výskum medzi kontraktorom a Komisiou musí
by zrejmá a identifikovate¾ná nezávisle od vybraného systému refundovania. Ak je skutoènou
snahou náho tátu èo najvyia úèas slovenských subjektov v rámcových programoch
Európskej komisie, je výsostne politicko-organizaènou úlohou zabezpeèi, aby slovenské
subjekty úspené v súai o príspevok EÚ nemali problémy pri spoluúèasti náho tátu
vo financovaní týchto projektov. Napriek deklarovanému prioritnému záujmu Slovenskej
republiky a jej politických reprezentantov na integraèných procesoch, sa princíp spoluúèasti
na financovaní v praxi nedodriava. Prejavuje sa to tak, e vo výskumných organizáciách,
v ktorých sa súèasne rieia projekty bez podpory zo zahranièia a nieko¾ko málo projektov
rámcových programov EÚ, vedúci pracovníci organizácie v rozpore s integraènými
a politickými záujmami SR zo tátnych prostriedkov prioritne dotujú projekty, a to tak
v mzdovej ako materiálovej oblasti, ktoré neuspeli, alebo ani sa nepokúsili o získanie
zahranièného príspevku. Môeme to dokumentova príkladmi z praxe:
m u pracovníkov rieiacich menej nároèné domáce projekty pohyblivá zloka
mzdy celá pochádza z rozpoètových prostriedkov tátu, èas alebo celá pohyblivá
zloka mzdy u pracovníkov rieiacich nároèné projekty 5. rámcového programu
je z príspevku Európskej komisie
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m keï bolo potrebné redukova poèet pracovníkov celého pracoviska, pozornos
vedenia sa sústredila na zahranièné projekty. Aby sa zachovala ich funkènos,
museli sa previes niektorí pracovníci projektov 5. rámcového programu na
termínované zmluvy, kde je moné hradi ich mzdu z príspevku Európskej komisie.
O nejakom prioritnom mzdovom hodnotení pracovníkov rieiacich projekty
5. rámcového programu nemono ani hovori
Prejavy podobného rovnostárskeho myslenia mono vidie aj pri stanovení výky
tzv. motivaèného príspevku zo tátneho rozpoètu projektom 5. rámcového programu
(zmluvne potvrdené úlohy do 29. 12. 2000). Z grafu 2.8, na ktorom je vzah medzi
motivaèným príspevkom zo tátneho rozpoètu SR a príspevkom EÚ, vidno, e výrazne
boli zvýhodnené menej úspené projekty, a to:
m kontantnou výkou jednorazového príspevku bez oh¾adu na celkový objem
refundovaných oprávnených nákladov
m nelineárnym tvarom vzahu medzi motivaèným príspevkom zo tátneho rozpoètu
SR a objemom refundovaných oprávnených nákladov. Výrazne sa zvýhodnila
podpriemernos a priemernos. Súèasný trend spoèíva ale v podpore výnimoènosti
(centres of excellence). Z ïalieho grafu 2.9, v ktorom je vzah medzi motivaèným
príspevkom zo tátneho rozpoètu SR a príspevkom EÚ, vidno, e spoluúèas SR
treba chápa ako hradenie mzdových a ostatných prevádzkových nákladov.
Príspevok SR k neinvestièným nákladom je skôr symbolický
Graf 2.8: Vzah medzi motivaènou podporou a príspevkom EÚ
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Graf 2.9: Vzah medzi motivaèným príspevkom zo tátneho rozpoètu SR a príspevkom EÚ v Sk
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V súèasnosti u tartuje 6. rámcový program. Významné sú v tejto súvislosti závery
Predsedníctva Európskej rady z 23. a 24. marca 2000. Kontatovalo sa, e treba uskutoèni
kroky na vytvorenie Európskeho výskumného priestoru.
m vyvinú vhodné mechanizmy na zosietenie národných a spoloèných výskumných
programov na dobrovo¾nom základe okolo slobodne zvolených cie¾ov, aby sa
získala väèia výhoda zo sústredených zdrojov urèených na výskum a vývoj v
èlenských tátoch, a aby sa zabezpeèilo pravidelné hlásenie Rade o dosiahnutom
pokroku
m zmapova do roku 2001 výskum a vývoj výnimoènosti (excellence) vo vetkých
èlenských tátoch, aby sa posilnilo írenie výnimoènosti
m zlepi prostredie pre investovanie do súkromného výskumu, partnerstiev vo výskume
a vývoji a natartovanie vysokých technológií pomocou daòovej politiky,
inovaèných investícií (venture capital) a podpory Európskou investiènou bankou
m povzbudi vývoj otvorenej metódy koordinácie na vzájomné porovnanie národných
vedeckých a vývojových politík a stanovi do júna 2000 indikátory na urèenie
výkonu v rôznych oblastiach najmä vzh¾adom na vývoj ¾udských zdrojov
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m do júna 2001 zavies európske inovaèné panelové hodnotenie
m do konca roku 2001 u¾ahèi vytvorenie ve¾mi vysokorýchlostnej transeurópskej
siete pre elektronické vedecké komunikácie s podporou Európskej investiènej
banky na spojenie výskumných ústavov a univerzít, ako aj vedeckých kniníc,
vedeckých centier a postupne kôl
m podniknú kroky na odstránenie prekáok pre mobilitu vedcov v Európe do roku
2002 a pritiahnu a udra vysokokvalitné vedecké talenty v Európe
m zabezpeèi, aby do konca roku 2001 bol dostupný patent Komisie, vrátane modelu
jeho vyuite¾nosti, tak aby patentová ochrana v Európskej komisii bola rovnako
jednoduchá a lacno získate¾ná a rovnako ucelená vo svojom rozsahu ako ochrana
poskytovaná k¾úèovými konkurentmi
Významne sa má zmeni organizácia výskumu v Európe. Najvýznamnejím doteraz
pouívaným nástrojom v Európe je rámcový program EÚ. Pritom vo finanèných termínoch
znamená iba pribline 5,4 % celkových verejných prostriedkov a sám o sebe nie je
schopný dosiahnu lepiu organizáciu európskeho výskumného úsilia. Zníenie rozdrobenosti
a lepia integrácia európskeho vedeckého a technologického priestoru je nevyhnutnou
podmienkou na zosilnenie výskumu v Európe. Takéto usporiadanie vytvorí zásadnú
kritickú masu v hlavných oblastiach pokroku poznania. Vzniká otázka, ako definova
európsky výskumný priestor. Odpoveï EÚ znie, e by mal obsahova nasledovné
aspekty:
m zosietenie existujúcich centier výnimoènosti v Európe a vytvorenie virtuálnych
centier pomocou pouitia nových interaktívnych komunikaèných nástrojov
m spoloèný prístup k potrebám a prostriedkom financovania ve¾kých výskumných
zariadení v Európe
m koherentnejia implementácia národných a európskych aktivít a uie vzahy
medzi rôznymi vedeckými organizáciami a organizáciami technologickej spolupráce
v Európe. Lepie vyuívanie nástrojov a zdrojov na povzbudenie investovania
do výskumu a inovaèných systémov nepriamej pomoci (v rámci pravidiel komunity
o tátnej pomoci), patentov a rizikového kapitálu
m vybudovanie spoloèného systému vedeckých a technických odkazov
na implementáciu politík
m väèie a pohyblivejie ¾udské zdroje: väèia pohyblivos vedcov a zavedenie
európskej dimenzie do vedeckých kariér. Zvýrazni miesto a úlohu ien vo vede
m stimulovanie záujmu mladých ¾udí o výskum a vedeckú kariéru
m väèia európska súdrnos vo výskume zaloená na najlepích skúsenostiach
prenosu poznania na regionálnej a lokálnej úrovni a na úlohe regiónov v európskom
vedeckom snaení
m spojenie vedeckých komunít, spoloèností a vedcov západnej a východnej Európy
m zvýenie príalivosti Európy pre vedcov z ostatých èastí sveta
m podpora spoloèných sociálnych a etických hodnôt vo vedeckých a technologických
veciach
Príspevok nového 6. rámcového programu k vytvoreniu Spoloèného európskeho
priestoru sa zakladá na troch nových nástrojoch, a to na sieach výnimoènosti, integrovaných
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projektoch a úèasti Spoloèenstva v spoloène implementovaných národných programoch.
Z vyie uvedeného vidno, e na to, aby sme uspeli v 6. rámcovom programe 2002-2006,
bude treba vynaloi sústredené úsilie celej slovenskej vedeckej komunity a jej organizaèných
zloiek. Treba identifikova faktory, ktoré zapríèinili relatívne slabé výsledky Slovenska
v 5. rámcovom programe a zabráni, aby sa chyby opakovali.
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Kapitola 3: Analýza jednotlivých vedných oblastí
Kapitola 2 sa venovala analýze stavu slovenskej vedy agregátne. Vedu vak tvorí
vysoký poèet ve¾mi rôznorodých vedných odborov a napriek obmedzenému rozsahu naej
publikácie sme povaovali za dôleité aspoò struène sa venova základným skupinám
vedných odborov. Kapitola 3 sa preto delí na pä èastí, v ktorých postupne prechádzame
prírodné, technické, lekárske a farmaceutické, pôdohospodárske a spoloène spoloèenské
a humanitné vedy.
Pri uvaovaní o jednotlivých skupinách odborov je potrebné uvedomi si vzájomné
proporcie medzi nimi. Tie slovenské aspoò pribline uvádza tabu¾ka 3.1, ktorá delí
pod¾a odborov výdavky na výskum a vývoj. Aj keï objem prostriedkov nie je priamo
úmerný ani poètu výskumníkov, ani kvalite výskumu, tieto èísla predsa len naznaèujú,
e finanèné aisko slovenskej vedy je najmä v prírodných, technických a pôdohospodárskych
vedách. Ako je to s obsahom, sa snaíme aspoò pribline zisti v predkladanej kapitole.
Tabu¾ka 3.1: Výdavky na výskum a vývoj na Slovensku, 2000

prírodné vedy
ininierstvo a technológie
lekárske a farmaceutické vedy
pôdohospodárske vedy
spoloèenské vedy
humanitné vedy

Podiel výdavkov na VaV v %
26,29
47,07
8,08
11,81
5,82
0,93

index 00/99
163,1
88
74
106,3
79,6
90,3

Zdroj: Ú SR

3.1. Prírodné vedy
V slovenskej vedeckej komunite sa veobecne predpokladá, e prírodovedné disciplíny
patria v porovnaní so svetom medzi nae najlepie. Prinajmenom pri hodnoteniach,
ktoré robila na vysokých kolách Akreditaèná komisia, poradný orgán vlády, argumentovali
predstavitelia technických, humanitných, ekonomických vied a odborov tým, e v prírodovedných
disciplínach je najjednoduchie publikova v medzinárodných karentovaných èasopisoch
a dosahova vysoké poèty citácií. Podobné argumenty sa pouívali, keï sa stanovovali
kritériá pre menovanie profesorov. Je typické, e v prírodných vedách sú najvyie,
hoci aj tam sa výrazne líia v rôznych odboroch, napr. v SCI citáciách aj o dva rády.
Tradiène sú najvyie v chémii a fyzike, èo môe súvisie napr. s dlhodobo vysokou
úrovòou týchto odborov ete v Èeskoslovensku, a potom aj na Slovensku. Tradiène sú
na Slovensku silné aj iné disciplíny, napr. biochémia, mikrobiológia, virológia alebo ich
èasti. Predpoklad o dobrej úrovni prírodných vied sa zvykne odôvodòova aj tým,
e v prostredí totalitného reimu boli prírodné vedy najmenej postihnuté represiami.
Argumentuje sa aj tak, e mohli predsa len viac cestova a pod., hoci v technických
odboroch cestovali pravdepodobne najviac. Je ale faktom, e v èasoch normalizácie
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boli nútení opusti svoje pracoviská aj mnohí prírodovedci. Boli rozpustené aj celé
vynikajúce vedecké skupiny.
Od zmien v r. 1989 uplynulo u viac ne 12 rokov, a to by mal by dos dlhý èas
na to, aby sa rozdiely vyrovnali. Okrem toho viaceré humanitné a ekonomické odbory,
rovnako ako aplikované technické odbory boli v poslednom desaroèí podstatne viac
vyzývané k medzinárodnej spolupráci ako prírodovedné. Je to vidno v truktúre podporovaných
projektov, napr. v 5. a 6. rámcovom programe Európskej únie, kde sú z prírodovedných
odborov podporované napr. ivotné prostredie, biotechnológie, molekulárna biológia
a disciplíny súvisiace so zdravím èloveka a výivou, informatika, komunikácie. Ale napr.
fyzika a chémia ako základné vedné disciplíny sú úplne z priorít vynechané. Sú len
implicitne obsiahnuté takmer v kadom prioritnom programe, napr. fyzika aj v súvislosti
s prenosom informácií a chémia samozrejme v ivotnom prostredí a v mnohých biologických
disciplínach, vo vývoji materiálov a pod. Obmedzenia, ktorým boli vystavené niektoré
vedné oblasti pred r. 1989, sa u dávno odstránili, vznikli nové priority a nové monosti.
Je preto namieste poloi si otázku, ako predstava o tradiène silných prírodovedných
odboroch obstojí, ak sa porovnajú so svetom. Pri porovnaní sme vychádzali najmä
z dostupných bibliometrických údajov, ktoré neumoòujú vytvori si úplný obraz,
napriek tomu sa vak domnievame, e urèitý obraz o stave prírodných vied na Slovensku
nám umoòujú poda.
Porovnanie s vybranými krajinami EU (Fínsko, Holandsko a Rakúsko) a s niektorými
kandidátskymi krajinami (Èeská republika, Maïarsko, Slovinsko) je za roky 1995 -2001 v tabu¾ke 3.2. Pre porovnanie sme zvolili krajiny s podobným poètom obyvate¾ov.
V tabu¾ke 3.2 sú uvedené publikácie registrované v SCI vo vetkých jazykoch a vetky
typy publikácií. Z porovnania je zrete¾ne vidie, e v prepoète na 100 tisíc obyvate¾ov
výrazne za porovnávanými krajinami zaostávame. Vedecká produkcia slovenských
pracovísk pre rok 2001 predstavuje v prepoète na populáciu 34 % produkcie Rakúska
a menej ne 25 % produkcie Fínska. Voèi Èeskej republike a podobne Maïarsku je to
len 78 - 79 %. Ak by sme zobrali do úvahy len publikácie v angliètine, a to len èlánky
vo vedeckých èasopisoch, obraz pomeru produkcie v r. 2001 by sa v podstate nezmenil.
Tabu¾ka 3.2: Publikácie registrované v SCI vo vetkých jazykoch a vetky typy publikácií (v prepoète na
100 tisíc obyvate¾ov)
Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Spolu
1995 - 2001

ÈR
33,54
38
39,12
42,46
42,40
43,83
48,59
287,93

Fínsko
120,81
128,88
138,75
146,21
153,63
156,31
160,17
1004,77

Holandsko
34,40
35,50
38,82
44,39
44,53
46,46
47,84
291,94

Zdroj: Science Citation Index
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Rakúsko
73,19
80,21
91,30
96,15
100,98
98,05
111,00
650,88

SR
35,31
37,66
36,11
38,50
36,87
35,16
37,96
257,59

Slovinsko
46,16
48,42
59,79
58,79
70,21
87,26
87,26
457,89
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Ete horí obraz poskytuje tendencia produkcie publikácií v sledovanom období.
Vetky krajiny vykazujú významný nárast s èasom, slovenská produkcia stagnuje. ÈR, Maïarsko
a Rakúsko vykazujú v roku 2001 nárast voèi roku 1995 o 40 - 50 %. Je pozoruhodné,
e v prepoète na 100 tis. obyvate¾ov sme ete v r. 1995 mali produkciu publikácií pod¾a
SCI dokonca lepiu ne ÈR. Za nieko¾ko rokov sa ale situácia výrazne zmenila
v neprospech SR.
Nízka vedecká produktivita slovenských pracovísk nie je spôsobená mením podielom
vedeckých pracovníkov na celkovej pracovnej sile. Poznamenávame, e v ÈR zvolili
pre posúdenie vedeckej produktivity trochu inú metodiku, a síce porovnávali aj roènú
produktivitu prerátanú na poèet výskumných pracovníkov. Keïe v tomto ukazovateli
nie je slovenská vedecká komunita poèetne podhodnotená, na porovnaní by sa ve¾a
nezmenilo.
Príspevok prírodných vied k vedeckej produktivite SR v porovnaní s inými vednými
oblasami je v tabu¾ke 3.3.
Tabu¾ka 3.3: Poèet vedeckých publikácií zo SR v medzinárodných vedeckých a technických èasopisoch
vedná oblas
fyzika a astronómia
chémia
technické vedy
biomedicínske a farmaceutické vedy
klinická medicína a vedy o zdraví
biológia
matematika a tatistika
pôdohospodárske vedy
geologické a environmentálne vedy
poèítaèové vedy
multidisciplinárne publikácie
prírodné vedy spolu
vetky vedné oblasti spolu

1995
336
400
256
195
96
255
86
101
39
29
4
1 156
1 837

1996
357
459
207
178
108
311
79
92
54
27
8
1 260
1 880

1997
358
429
249
172
84
267
66
55
50
22
23
1 170
1 775

1998
368
532
163
137
97
246
72
71
40
23
10
1 258
1 761

1999
348
339
177
165
104
228
79
58
46
38
2
1 040
1 584

Zdroj: ISI
Vysoký percentuálny podiel prírodovedných publikácií (66,6% v sledovanom období)
jasne dokumentuje ich dominantnos voèi technickým vedám, biomedicínskym, klinickým
vedám a vedám o zdraví, poèítaèovým vedám, pôdohospodárskym vedám, ktoré spolu
tvoria v sledovanom období v priemere menej ne 34 % vedeckej produkcie Slovenska.
Najvýznamnejím prispievate¾om je dlhodobo chémia a za òou fyzika (spolu tvoria 40 44% celej vedeckej produkcie Slovenska pod¾a tejto databázy) s jasným náskokom pred
ostanými. Pritom podiel zamestnancov VaV v prírodných vedách bol len 25 %. Z tabu¾ky
3.3 sa dá dedukova dôvod stagnácie slovenskej vedeckej produkcie. Zdá sa, e rezervy
prírodných vied sa vyèerpali, ani fyzika a chémia nezaznamenávajú významný nárast
s èasom. Faktom je, e na zastaraných prístrojoch, s chronickým nedostatkom chemikálií
a nízkou podporou financovania zo strany tátu a zároveò v situácii, keï chémia a fyzika
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nie sú ako základné disciplíny v dostatoènom rozsahu podporované v nosných programoch
5. a 6. RP, produkcia slovenskej vedy nebude asi stúpa. Bohuia¾, v sledovanom období
napr. podstatne klesá produkcia ininierskych vied a najmä agropotravinárskych vied,
hoci je úroveò podpory zo strany tátneho rozpoètu významne vyia.
Dôleitejím parametrom ne extenzívna produkcia publikácií je kvalita publikácií.
Jedným z meradiel, ktoré sa pouívajú pre ve¾ké súbory, ako je hodnotenie publikaènej
èinnosti v rámci SR, je impakt faktor vyprodukovaných publikácií. Vyjadruje priemerný
poèet citácií pripadajúcich na jednu publikáciu v definovanom období. Impakt faktor za
jednotlivé krajiny ukazuje v kapitole 2 graf 2.1, ku ktorému sa na tomto mieste vraciame
z poh¾adu hodnotenia stavu prírodných vied.
Graf ukazuje, e z desiatich kandidátskych krajín je Slovensko za pobaltskými krajinami,
Maïarskom, Po¾skom, ÈR a Slovinskom a len o málo je lepie ako Bulharsko
a Rumunsko. Zaostávanie vyjadruje tzv. relatívny citaèný impakt (pouívaná skratka
RCI) - podiel citaèného impaktu publikácií danej krajiny k citaènému impaktu svetovej
databázy (baseline). Hodnota RCI > 1 indikuje, e citovanos je pre krajinu vyia ne
je svetový priemer, hodnota RCI < 1 indikuje, e citovanos (bibliometrická kvalita)
je niia. Hodnota tohto faktora je pre SR menej ne 0,5 za roky 1995 - 1999, a to je
úroveò dramaticky niia ne je úroveò svetová. Prvý podobný údaj o kandidátskych
krajinách v porovnaní s vyspelými krajinami bol zverejnený pre roky 1994 - 1997 v prestínom
vedeckom èasopise Science a vyznel pre Slovensko krajne nelichotivo. Vtedy sa zdalo,
e postavenie Slovenska sa zhorilo metodickou chybou, ktorá súvisela s chybným
zaradením publikácií v súvislosti s rozdelením Èeskoslovenska, keï niektoré publikácie
ete figurovali pod hlavièkou federácie a poèítaèovo sa nezaregistrovali. Bohuia¾, ide
o trvalý jav. Naopak, v ÈR dosiahli nielen nárast v produkcii publikácií, ale aj nárast
impakt faktoru o nezanedbate¾ných 10%. Teraz sa Èesko radí ku skupine krajín s RCI >0,5,
hoci sa pred Èeskom umiestnili nielen Maïarsko a Po¾sko, ale i Litva a Estónsko.
Naopak, Lotysko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko majú kumulatívne (priemerné)
RCI < 0,5.
Keïe je malá pravdepodobnos citovanosti prác, ktoré nie sú registrované v SCI
a iných databázach, je takmer isté, e dominantným prispievate¾om do RCI sú opä
prírodné vedy. Zároveò to ukazuje, e ani tie nie sú v porovnaní so svetovou pièkou
v najlepej pozícii, hoci je aké odhadnú, ako sa na tom môe podie¾a (ne)produktivita
ostatných vedných odborov, ktoré v produktivite registrovanou v ISI prispievajú
neprimerane málo.
Celkovo mono zhrnú, e aj keï prírodné vedy si pod¾a dostupných, ve¾mi
obmedzených indikátorov stále udriavajú svoje tradiène ve¾mi silné postavenie v rámci
slovenskej vedy, ich postavenie v rámci medzinárodného porovnania je slabie. Kým
porovnate¾né krajiny dosahujú zvýenú vedeckú produkciu aj jej zvýenú kvalitu,
Slovensko zaznamenáva skôr stagnáciu.

3.2. Technické vedy
Vysoké technológie, inovácie a z toho vychádzajúce kvalitné sluby, a tie konkurencieschopná výroba sú tým, èo v súèasnosti výrazne podporuje rozvoj ekonomiky tátov.
Ak chceme by dostatoène rovnocenným partnerom ekonomicky vyspelým tátom sveta,
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je nevyhnutné - o to viac, e sme krajina chudobná na prírodné zdroje - vidie prioritu
práve v týchto procesoch.
Technické vedy pokrývajú nasledovné oblasti výskumu:
m
m
m
m
m

elektrotechnika
informaèné a komunikaèné technológie
strojárenstvo
stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
èiastoène aj chémia

Zaoberajú sa skúmaním a vývojom v oblasti technických disciplín a procesov.
V technických vedách je potrebné zabezpeèova na jednej strane úzke prepojenie
s disciplínami, ktoré patria do vied tvoriacich základ poznania, a to najmä do matematiky,
fyziky, biológie a podobne, na strane druhej s aplikaèným prostredím. Schopnos
efektívneho a rýchleho prepojenia výsledkov výskumu v technických vedách s aplikáciami
je základným predpokladom ich rozvoja ale najmä sociálno-ekonomického rozvoja
a konkurencie schopnosti spoloènosti.
Medzi k¾úèové svetové trendy v súèasnosti, ktoré podporujú rozvoj mnohých ïalích
oblastí, nielen v technických vedách, patrí najmä rozvoj informaèných a komunikaèných
technológií a dnes u ve¾mi výrazne aj interdisciplinarita. Táto èasto smeruje aj do
oblastí miniaturizácie vedúcej a k dnes ve¾mi preferovanej oblasti, akou sú nanotechnológie.
Tieto predstavujú èasto interdisciplinaritu prírodných a technických vied a smerujú
svetovú vedu k novým hraniciam poznania.
V elektrotechnike a informaèných technológiách je v súèasnosti rozvoj charakteristický
najmä rozvojom zákazníckych rieení èi u v oblasti èipov, obvodov, systémov,
èi programových rieení. Obrovský dôraz sa kladie na rozvoj informaèných a komunikaèných
sietí a spracovanie signálov.
Technické vedy v strojárenstve sa zaoberajú skúmaním nových materiálových rieení,
implementáciou informaèných technológií najmä do návrhových procesov, ale aj samotnej
produkcie. Významným katalyzátorom rozvoja v tejto oblasti je miniaturizácia
a interdisciplinarita.
V stavebníctve sa výskum orientuje na bezpeènos a spo¾ahlivos stavebných kontrukcií,
ich odolnos voèi ivelným pohromám, irie vyuívanie poèítaèových simulaèných
programov pre rieenie zloitých statických a dynamických problémov a inteligentné
budovy. V oblasti technológií stavebných prác sa orientuje na nové technológie s malou
energetickou nároènosou, v oblasti stavebných materiálov a látok na nové kompozitné
materiály, vyuívanie miestnych zdrojov s poadovanými fyzikálno-mechanickými
vlastnosami schopných recyklácie. Architektúra a urbanizmus jednoznaène podporujú
trvalo udrate¾ný rozvoj, kvalitu ivota èi zachovanie kultúrneho dedièstva.
V chémii, ktorú nemono jednoznaène zaèleòova medzi technické vedy, dominujú
nové ekologické rieenia podporujúce vývoj takých postupov a materiálov, ktoré
zabezpeèujú trvaloudrate¾ný rozvoj sveta.
Veda a výskum v oblasti technických vied bola u nás do roku 1989 poznamenaná
stavom rozdelenia sveta a obmedzeným prístupom k informáciám, meracím systémom,
ako aj k aplikáciám a prístupom k najnovím výsledkom výskumu, vývoja a realizácie
(embargo na nové technológie zo strany priemyselne vyspelých tátov).
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Aj keï v mnohých prípadoch dosiahli nai vedci významné výsledky a postavenie
aj v medzinárodnom porovnaní, aplikácia nebola vdy smerovaná na potenciálneho
zákazníka. Medzi výskumom a aplikáciou bola vo väèine prípadov priepas, ktorá
neumoòovala takú aplikáciu výsledkov, aby ich bolo moné dostatoène efektívne
vyuíva pre celkový sociálno-ekonomický rozvoj spoloènosti.
Výskum a vývoj v oblasti technických vied - najmä v oblasti progresívnych
technických vied sa nahrádzal èasto kopírovaním u predtým vyvinutých vecí. Tento prvok
bolo moné vidie najmä v tých oblastiach technických vied, ktoré znamenali prvok
rozvoja - smerovanie k novej technike v súèasnosti oznaèovanej ako high-tech.
Na základe analýz publikovaných v tatistických výstupoch M SR a Ú SR predstavuje
poèet, priemerný vek, percentuálny podiel zariadení starích ako 8 rokov z celkového
poètu zariadení v jednotlivých sektoroch výskumu a vývoja v SR vo vetkých prípadoch
viac ako 60%. Je to èíslo alarmujúce, pretoe obmena technológií vo svete je podstatne
rýchlejia.
Tabu¾ka 3.4: Poèet, priemerný vek a percento zastaraných zariadení prevádzkovaných v jednotlivých
sektoroch v oblasti technických vied
Podnikate¾ský
sektor výskumu
a vývoja

podiel zastaral.

%

priem. vek

roky

Spolu

poèet

podiel zastaral.

%

priem. vek

71

roky

Sektor
vysokých kôl

poèet

9,8 63,9

podiel zastaral.

%

priem. vek

roky

poèet

9,9 60,3 147

podiel zastaral.

%

z toho SAV

priem. vek

roky

Spolu

poèet

184

podiel zastaral.

poèet
Technika
a technológia

priem. vek

Vedná oblas

tátny sektor výskumu a vývoja

roky

%

11,2 80,3 285 11,7 64,9 616 10,7 63,3

Zdroj: M SR
Poznámka: podiel zastaral. je percentuálny podiel zariadení starích ako 8 rokov
z celkového poètu zariadení
Z nasledujúcej tabu¾ky vyplýva, e v SR máme v súèasnosti 234 nadtandardne
vybavených výskumno-vývojových laboratórií. Tento poèet sa javí na prvý poh¾ad ve¾mi
dobrý. tatistiky vak neuvádzajú, aké percento prístrojov v týchto laboratóriách patrí
medzi zastarané zariadenia.
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Tabu¾ka 3.5: Nadtandardné výskumno-vývojové laboratóriá - èlenenie pod¾a sektorov
Nadtandardné výskumno-vývojové laboratóriá
Sektor

Podnikate¾ský sektor VV
tátny sektor VV
- z toho SAV
Sektor V
Spolu

Akreditované

Poèet
celkom

Ponúkajúce sluby
pre iné organizácie

Celkom

39
84
33
111
234

37
61
25
75
173

25
20
5
20
65

Z toho ponúkajúce sluby
pre iné organizácie
25
20
5
16
61

Zdroj: M SR
V oblasti technických vied je na Slovensku 147 nadtandardne vybavených výskumnovývojových laboratórií.
Tabu¾ka 3.6: Nadtandardné výskumno-vývojové laboratóriá v oblasti technických vied
Sektor
Vedná oblas

Technika a technológia

Podnikate¾ský
29

tátny
Celkom

Z toho SAV

43

20

Vysoké koly

Spolu

75

147

Zdroj: M SR
Tabu¾ka 3.7: truktúra výdavkov na výskum a vývoj (VaV) v oblasti technických vied v r. 2000
Ukazovate¾
Výdavky na VV celkom v oblasti
ininierstva a technológií
Podiel výdavkov na VV v oblasti
ininierstva a technológií

Jednotka
mil. Sk

Hodnota údaju
2 864,3

Tendencia 00/99 %
96,4

%

47,07

88,0

Zdroj: M SR
Podiel bených a kapitálových výdavkov na VaV z celkových výdavkov na VaV
v r. 2000 sa výrazne pozmenil v porovnávaní s podielom v r. 1999 v dôsledku absolútneho
i relatívneho nárastu bených výdavkov a absolútneho i relatívneho poklesu kapitálových
výdavkov. Negatívnym javom je neustály pokles kapitálových výdavkov, èo je kontroverzné
s poiadavkami na modernizáciu prístrojového vybavenia a infratruktúry organizácií
výskumu a vývoja.
V truktúre bených výdavkov na výskum a vývoj pod¾a základných druhov vedy
a výskumu dolo k absolútnemu i relatívnemu zníeniu výdavkov na základný výskum
(o 2,6 %) a k pomerne výraznému zvýeniu výdavkov na aplikovaný výskum (o 23,3%)
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a vývoj (o 10,9 %) v r. 2000 v porovnaní s r. 1999. Dôvodom je absolútny i relatívny
nárast výdavkov na VaV z podnikate¾ských zdrojov, èo je v oblasti technického výskumu
dobrá tendencia.
V truktúre výdavkov v oblasti technických vied dolo k poklesu výdavkov v r. 2000
v porovnaní s výdavkami v r. 1999. Uvedené skutoènosti sú významné a potvrdzujú
zásadný vplyv objemu podnikate¾ských zdrojov na financovanie výskumu a vývoja.
Porovnanie patentovej aktivity s ostatnými krajinami OECD
Situácia na Slovensku z h¾adiska patentovej aktivity je ve¾mi zlá. Je vak podobná
ako v ostatných krajinách V4. Ako príklad môe poslúi porovnanie OECD z h¾adiska
patentovej aktivity (OECD (2001)). Poèas obdobia 1991-1997 bolo v krajinách OECD
podaných 11 542 patentov v oblasti informaèných technológií, zo Slovenska za toto
obdobie nebol podaný ani jeden patent. V oblasti triádických patentov, èo predstavuje
hodnotenie patentov v Európe, USA a Japonsku, bolo podaných 36 120 patentov, z èoho
bolo len 10 zo Slovenska. Podobný, alebo len o nieèo lepí vývoj, bol v ostatných
krajinách V4. V ekonomicky silných krajinách je poèet podaných projektov podstatne
iný a výrazne presahuje v informaèných technológiách, napr. v Holandsku, védsku
èi Fínsku èíslo 1 000.
Citácie v oblasti technických vied
Jedným z kritérií hodnotenia výsledkov vedy a výskumu je citovanos prác v najmä
v SCI. Aj na Slovensku sa tejto problematike venuje ve¾ká pozornos. Výskumníci
v technických vedách sa èasto dostávajú do nepriaznivého svetla z h¾adiska citovanosti
ich prác v karentovaných èasopisoch.
Z celkového poètu 7 567 èasopisov evidovaných na WEB of SCIENCE je oblasti
Engineering, Computing &Technology evidovaných 1 106 èasopisov, èo je 14,6 %.
Na základe reprezentatívneho výberu ukázali analýzy z databázy WEB of SCIENCE,
e poèet citácií z oblasti Engineering, Computing & Technology je zo vetkých citácií
poèas predchádzajúcich rokov vo vybraných krajinách nasledovný.
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Tabu¾ka 3.8: Poèty a percentuálne vyjadrenie výskytov citácií v oblasti Engineering, Computing & Technology
v karentovaných èasopisoch vo vybraných krajinách v roku 2000 na základe analýzy z WEB of SCIENCE
Poèty a percentuálne vyjadrenie výskytov citácií v oblasti Engineering,
Computing & Technology v karentovaných èasopisoch vo vybraných krajinách v roku 2000
Krajina

Celkový poèet
skúmaných citácií
vo vetkých oblastiach

Èeská republika
Fínsko
Japonsko
Nemecko
Slovenská republika
USA

500
500
500
500
500
500

Poèet jednoznaèných Percentuálne
výskytov citácií v oblasti vyjadrenie
Engineering, Computing
& Technology
57
37
77
102
53
102

11,4
7,4
15,4
20,4
10,6
20,4

Zdroj: autori na základe ISI
Graf 3.1: Percentuálne vyjadrenie výskytov citácií v oblasti Engineering, Computing & Technology v
karentovaných èasopisoch vo vybraných krajinách v r. 2000

%
25
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Èeská
republika
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Nemecko

Slovenská
republika

USA

Zdroj: autori na základe ISI
Výskyt citácií zo Slovenska za posledných pä rokov je uvedený v nasledujúcej
tabu¾ke a grafe.
72

NÁRODNÁ SPRÁVA O VEDECKOTECHNICKEJ POLITIKE

Tabu¾ka 3.9: Poèty a percentuálne vyjadrenie výskytov citácií v oblasti Engineering, Computing & Technology
v karentovaných èasopisoch vo vybraných krajinách v roku 2000 na základe analýzy z WEB of SCIENCE
Poèty a percentuálne vyjadrenie výskytov citácií v oblasti Engineering,
Computing & Technology v karentovaných èasopisoch od slovenských
autorov v rokoch 1998-2002
Rok

Celkový poèet
skúmaných citácií
vo vetkých oblastiach

1998
1999
2000
2001
2002

Poèet jednoznaèných Percentuálne
výskytov citácií v oblasti vyjadrenie
tech. vied

500
500
500
500
500

30
21
53
47
40

6
4,2
10,6
9,4
8

Zdroj: autori na základe ISI
Graf 3.2: Percentuálne vyjadrenie výskytov citácií v Engineering, Computing & Technology v karentovaných
èasopisoch autorov zo Slovenskej republiky v rokoch 1998 - 2002 na základe analýz z WEB of SCIENCE

%
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Zdroj: autori na základe ISI
Výsledky v technických vedách by mali by aj v dobrých technických rieeniach,
projektoch a najmä v inováciách.
V súèasnosti sa obrovská pozornos venuje podpore výskumu v technických vedách
najmä v ekonomicky silných krajinách. Výskum tu èasto akceleruje aj na základe
podpory zo strany výrobných podnikov a podnikov sluieb, prièom podiel financovania
z týchto zdrojov narastá.
Práve táto podpora, predovetkým v inováciách a v technologickom vývoji u nás
absentuje najmä preto, e priemysel je nedostatoène orientovaný na inovácie. Skôr sa dnes
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rozvíja práca vo mzde. To vak nemôe dlhodobo zabezpeèi sociálno-ekonomický
rozvoj. Pri takejto výrobe sa vyuíva okamitá výhoda Slovenska, ktorou je lacná
pracovná sila a ete stále nie vysoká cena energie èi prenájmov pozemkov. Po tom,
èo cena práce, energie, prenájmov a pozemkov stratí pre investorov túto komparatívnu
výhodu, dôjde k presunu tejto výroby tam, kde bude takáto komparatívna výhoda ete
existova  v ekonomicky chudobnejom svete.
Monosti oivenia treba vidie v tom, e tento výskum sa bude rozvíja najmä
na technických univerzitách. Súèasne treba vytvára podmienky pre transfer poznatkov
a technológií formou budovania inkubátorov vznikajúcich inovaèných firiem
a technologických parkov. Aj z poh¾adu vzdelávania, aj z poh¾adu vedy sa zaèína
vo svete hovori o inovaèných univerzitách; sú to univerzity, ktoré sa prispôsobujú
trendom, ktoré boli naznaèené v predchádzajúcom.
Vedecko-technologické parky, inkubátory vznikajúcich inovaèných firiem,
spin-off vytvárajú predpoklady pre efektívny a kvalitný transfer poznatkov z univerzít
do podnikate¾ského prostredia. Podporuje to kvalitný rozvoj univerzít, ale najmä nové,
u nás prepotrebné impulzy rozvoja ekonomiky a tátu. S otázkou výstupov vedecko-výskumnej èinnosti, ich efektívneho vyuívania v praxi úzko súvisí ich rýchly transfer
do podnikate¾skej sféry, kde tieto výstupy môu by zhmotnené. Zo skúsenosti
vieme, e tento transfer v naich podmienkach funguje nedostatoène. O aplikáciu
nových poznatkov prejavujú záujem skôr zahranièné firmy ako nae, pritom je to základ
ich ïalieho rozvoja. Jedným z úspených modelov rieenia transferu technológií,
ktorá je mimochodom jednou z priorít rozvoja univerzít vo vyspelých krajinách, je mylienka
zriaïovania vedecko-technologických parkov. Vedecko-technologické parky budované
v mestách so znaèným vzdelávacím a vedeckým potenciálom sú zárukou rýchleho
rozvoja mesta, regiónu, tátu s pozitívnym vplyvom na zamestnanos, ale aj na rozvoj
samotných univerzít. Jednou z významných úloh vedecko-technologického parku
je budovanie podnikate¾ských inkubátorov s cie¾om rozvoja zamestnanosti.
V ostatných rokoch túto úlohu významne podporila aj Európska komisia, ktorá pri viacerých
príleitostiach zdôraznila dôleitos výskumu pre technický rozvoj a rast zamestnanosti.
Tí, ktorí sa venujú vytváraniu technologických parkov, sa stretávajú s prekákami spôsobených
nedostatoènou legislatívou v tejto oblasti.
V oblasti technických vied sme zdedili ve¾mi zlé vybavenie a za ostatných desa rokov
sa len ve¾mi málo zmenilo. Èasto je to naopak. Financovanie z európskych programov
neriei infratruktúru, tú musíme tvori sami. Deficit ¾udských zdrojov, najmä mladých
¾udí, vo vede, výskume a vzdelávaní tie nerieime. To vytvára ve¾mi zlú tartovaciu
pozíciu Slovenska v konkurenènom prostredí tvoriaceho sa európskeho výskumného
a vzdelávacieho priestoru.
Úloha verejne podporovaného výskumu v budúcom ekonomickom a sociálnom
rozvoji bola èasto nepochopená a zanedbávaná. Skúsenosti, najmä z USA, mono nie ani
tak z krajín EÚ, vak hovoria, e tedré financovanie dobrého technického výskumu je
zdrojom nových technologických moností, ako aj katalyzátorom pre nové podnikate¾ské
aktivity v globalizujúcom sa svete. Vstupenka do sveta kvalitného technického výskumu
je drahá, treba ju vak ma, aby sme dokázali obstá v zloitých procesoch, kde práve
nároèné technológie tvoria podstatnú èas príspevku do úspeného sociálno-ekonomického
rozvoja spoloènosti.
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Prioritné trendy technického výskumu v budúcich rokoch
Vo svete sa v budúcich rokoch bude venova pozornos výskumu v oblasti technických
vied, najmä nasledovným oblastiam:
m Rozvoj digitálnej globálnej komunikácie
- komunikácia èlovek - stroj
- mobilita v komunikácii
- prenos a riadenie údajových tokov, ich bezpeèné spracovávanie a uchovávanie
m Rieenie nových výrobných a podnikových truktúr
- realita a virtualita
- rozvoj sluieb
- administratíva budúcnosti
m Nové výrobné nástroje a pracovné postupy
- laser - univerzálny pracovný nástoj
- rýchly vývoj (rapid prototyping)
- nové postupy kontroly
m Adaptovate¾né a recyklovate¾né materiály
- adaptívne materiály
- vstavaná variabilita
- polyméry s novými prekvapujúcimi vlastnosami
- povrchové úpravy
- vysokonároèná (výkonná) keramika
m Inteligentné systémy - zosieované stroje - mikrosystémová technika
a dátové siete
- produkcia pre mobilitu nemobilných
- roboty ako poskytovatelia sluby
m Zdravie - medicína a technika
- medicína cez internet
- génová technika
- medicínske biotechnológie ako motor výskumu vo farmácii
m Trvaloudrate¾ný rozvoj a energia
- inovácie a ekológia
- beztrieskové obrábanie
- vyuitie solárnej energie
- inteligentné budovy
- klimatické zmeny - potreba odporúèaní pre hospodárstvo, spoloènos a politiku
Pre mnohé z vymenovaných oblastí výskumu máme na Slovensku ve¾mi dobré
predpoklady, a to najmä z h¾adiska schopnosti ¾udských zdrojov. Treba to vyui. Je to
jeden zo základných predpokladov náho úspeného vývoja v budúcnosti aj po vstupe SR
do Európskej únie.
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3.3. Lekárske a farmaceutické vedy
Proklamova víziu rozvoja lekárskych vied na Slovensku a navrhova opatrenia
na zefektívnenie ich èinnosti treba na základe analýzy súèasného stavu ich tvorivého
potenciálu. Dokumentova ve¾kos a trendy vedeckej produktivity nám umoòuje
scientometria. Informáciu o ve¾kosti a trendoch produktivity národných lekárskych vied
sme opreli o dáta, ktoré sme získali z databázy PubMed. Táto predstavuje slubu
Národnej lekárskej kninice USA a umoòuje prístup k viac ako 11 miliónom citácií
v sledovaných èasopisoch a do polovice 1960. Túto bibliometrickú analýzu sme vykonali
nasledovne: Pre jednotlivé roky a sumu viacerých rokov sme vdy zadali vo vyh¾adávaèi
v poloke afiliácia (údaj o pracovisku, z ktorého práca pochádza) názvu prísluného tátu
alebo miest, ktoré sme predtým identifikovali ako sídla lekárskeho výskumu, a tak sme
získali poèet záznamov v databáze pre prísluný tát a prísluné obdobie.
V grafoch 3.3 a 3.4 je poèet vyie pecifikovaných záznamov v databáze PubMed
pre jednotlivé roky, normalizovaný na poèet obyvate¾ov jednotlivých tátov, ktoré sme
popri Slovensku hodnotili. Pri vetkých limitoch takéhoto hodnotenia (viï kapitolu 1)
získané bibliometrické údaje sú pomerne spo¾ahlivým indikátorom vedeckej produkcie
v danej vednej oblasti za prísluné obdobie. Slovensko porovnávame s ostatnými
kandidátskymi krajinami (NAS - Newly Associated States) a s vybranými èlenskými
tátmi EÚ. Z grafu 3.3, ktorý obsahuje urèitú sumárnu informáciu o produkcii lekárskych
vied za obdobie posledných 11 rokov, je vidie, e vetky kandidátske krajiny, vrátane
Slovenska, vo vedeckej produkcii výrazne zaostávajú za skupinou súèasne hodnotených
èlenských tátov EÚ. U naposledy menovaných sa navye prejavuje trvalo vzostupný
trend ale aj známy fakt, e výkonnos je nepriamo úmerná poètu obyvate¾ov porovnávaných
tátov. Naposledy menovaný jav vidno napríklad u Nemecka pri porovnaní s Fínskom,
Holandskom a inými meními tátmi EÚ. Vidno ho ale aj u Po¾ska pri porovnaní
s druhými kandidátskymi krajinami.
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Graf 3.3: Poèet záznamov v databáze Pub Med za jednotlivé roky normalizované na 1 milión obyvate¾ov
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Na grafe 3.4 sú tie isté dáta ako na grafe 3.3, ale detailnejie len pre kandidátske krajiny.
m Ako prvé budeme na tomto obrázku analyzova trendy. Slovinsko, Po¾sko, Èesko,
Maïarsko a Estónsko javia vzostupný trend v poète uverejnených vedeckých
prác. Na rozdiel od nich produkcia Slovenska stagnuje a ak tento trend posledných
rokov bude pokraèova, èoskoro nás predbehne v dátach normalizovaných
na milión obyvate¾ov i Po¾sko, napriek svojej ve¾kosti.
m Èo sa týka absolútnych hodnôt pre posledné dva úplne uzavreté roky 1999 a 2000
(databáza PubMed pre rok 2001 v èase spracovania týchto výsledkov ete nebola
úplne uzavretá) z obrázku je zrejmé, e Slovensko výrazne zaostáva za
Slovinskom, ale aj za Maïarskom a Èeskom. U Estónska a Po¾ska je to iba
otázka èasu, kedy nás predstihnú. Slovensko má ete stále lepí záznam ako dva
pobaltské táty, a to Litva a Lotysko a dva balkánske táty, Rumunsko
a Bulharsko.
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Graf 3.4: Poèet záznamov v databáze Pub Med za jednotlivé roky normalizované na 1 milión obyvate¾ov;
detail pre vybrané kandidátske krajiny
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Grafy 3.5 a 3.6 sú vyhotovené tak, e dáta sa normalizovali nielen na poèet obyvate¾ov,
ale aj na celkový poèet záznamov za obdobie rokov 1993-2001. Takáto prezentácia výsledkov
poskytuje ete názornejiu informáciu iba o èasových trendoch ako predchádzajúce
zobrazenia, nedáva ale iadnu informáciu o ve¾kosti produkcie. Z grafu 3.5 skutoène
vidie, e hodnotené vyspelé èlenské krajiny EÚ javia v produkcii lekárskych vied len
mierne vzostupný trend. V detailnom zázname pre kandidátske krajiny EÚ (NAS),
v grafe 3.6, je zrete¾ný prudký vzostupný trend pre nedávno ete nejestvujúce - dnes
samostatné krajiny, a to Slovinsko, Estónsko, Lotysko a Litvu, ale zrete¾né klesanie pre
Rumunsko a Slovensko.
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Graf 3.5: Poèet záznamov v databáze Pub Med za jednotlivé roky normalizované na 1 milión obyvate¾ov
a na poèet záznamov za roky 1993 - 2001
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Graf 3.6: Poèet záznamov v databáze Pub Med za jednotlivé roky normalizované na 1 milión obyvate¾ov
a na poèet záznamov za roky 1993 - 2001; detail pre vybrané kandidátske krajiny
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Tieto dáta o nízkej výkonnosti slovenského medicínskeho výskumu v porovnaní
s ostatnými kandidátskymi krajinami nie sú ojedinelé v irom kontexte. Úèas v rámcových
programoch EÚ sa povauje zo strany kandidátskych krajín za prestínu otázku.
Zo tatistických ukazovate¾ov úspenosti SR v 5. rámcovom programe Európskej
komisie, ktoré zverejnila Misia SR pri EK v roku 2000 vidno, e vo vetkých sledovaných
parametroch (poèet podaných projektov, poèet úspených projektov normalizovaný
na poèet obyvate¾ov a úspenos ako pomer poèet úspených/poèet podaných)
Slovensko predstihol rad kandidátskych krajín, èo je v zhode s vyie uvedenými dátami
o lekárskych vedách.
Stav z poh¾adu kvality èasopisov, v ktorých sa publikuje zo Slovenska.
Analyzovali sme ïalej èasopisy, v ktorých autori zo Slovenska publikujú, a to oddelene
èasopisy evidované v Current Contents a èasopisy, ktoré tam nie sú evidované. Current
Contents (CC) vydáva komerèná organizácia Institute for Scientific Information (ISI)1
a pri zaradení/vypustení urèitého èasopisu do/z CC sa riadi svojimi zásadami, ktoré popri
sledovaní komerèného úspechu spoloènosti ISI sledujú súèasne kvalitu èasopisu (viac
o tejto téme mono nájs v Trnovec, T., Zahumenská, ¼., Wimmerová, S., Porubská, Z.:
Ako hodnoti slovenskú lekársku vedu a jej producentov? Med. Monitor, 2001, è. 3,
s. 24-29 a v 1. kapitole tejto správy). Grafy 3.7-3.9 sú informáciou o tom, v ktorých
èasopisoch evidovaných v Current Contents a ko¾kokrát autori zo Slovenska publikovali
v rokoch 1998-2000, a aký impaktový faktor (viï kapitolu 1) tieto èasopisy v danom
roku mali. Je zrejmé, e zo slovenských pracovísk sa s ob¾ubou uverejòuje v domácich
slovenských alebo èeských karentovaných èasopisoch. V obrázkoch sú názvy týchto
èasopisov vytlaèené hrubo a sú podtrhnuté. Z obrázkov tie vyplýva, e tieto nám blízke
èasopisy sa nachádzajú skôr v dolnej èasti po¾a impaktových faktorov. Frekvencia
publikovania v nedomácich karentovaných èasopisoch je podstatne niia.

1

http://www.isinet.com/isi/
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Zdroj: autori na základe PubMed

Graf 3.7: Impaktové faktory èasopisov evidovaných v CC, v ktorých sa publikovalo zo slovenských pracovísk a sú v databáze Pub Med za rok 1998.
Hrubovytlaèené a podtrhnuté sú èasopisy, ktoré sa vydávajú v SR alebo ÈR.
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Zdroj: autori na základe PubMed

Graf 3.8: Impaktové faktory èasopisov evidovaných v CC, v ktorých sa publikovalo zo slovenských pracovísk a sú v databáze Pub Med za rok 1999.
Hrubovytlaèené a podtrhnuté sú èasopisy, ktoré sa vydávajú v SR alebo ÈR.
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Zdroj: autori na základe PubMed

Graf 3.9: Impaktové faktory èasopisov evidovaných v CC, v ktorých sa publikovalo zo slovenských pracovísk a sú v databáze Pub Med za rok 2000.
Hrubovytlaèené a podtrhnuté sú èasopisy, ktoré sa vydávajú v SR alebo ÈR.
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Graf 3.10: Absolútne poèty publikácií z databázy Pub Med pod¾a pracovísk v SR.
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Pod¾a afiliácie uvedenej pri jednotlivých záznamoch zo Slovenska v databáze
PubMed sme vyhodnotili úèas jednotlivých subjektov na celkovej produkcii za roky
1995-2000. Z grafu 3.10 vidie, e najviac záznamov v databáze PubMed pramení
z pracovísk Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied. Za nimi sú Ústav
preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave a Univerzita P.J. afárika v Koiciach.
Do obrázku sme ete zahrnuli vetky pracoviská, ktoré prispeli roène minimálne
2 publikáciami. Pracoviská, ktoré tento limit nedosiahli, sme zaradili medzi ostatné.
Ve¾mi zaujímavé je i zastúpenie a jazyk èasopisov neevidovaných v CC, v ktorých
autori zo Slovenska zverejnili svoje práce. Ako vidie z tabu¾ky 3.10, prioritne sa publikuje
v Bratislavských lekárskych listoch, a to v slovenskom jazyku. Namieste je otázka,
Tabu¾ka 3.10: Frekvencia publikovania v èasopisoch neevidovaných v CC zo slovenských pracovísk
v rokoch 1998 - 2000 (do úvahy boli zobraté èasopisy, v ktorých aspoò v jednom z uvedených rokov
boli uverejnené 2 a viac prác)
Názov èasopisu
2000
119
28
24
15
13
12
10
9
6
5
5
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
-

Bratisl Lek Listy
Rozhl Chir
Ceska Slov Farm
Vnitr Lek
Cesk Slov Oftalmol
Cent Eur J Public Health
Cesk Patol
Endocr Regul
Cas Lek Cesk
Epidemiol Mikrobiol Imunol
Biochim Biophys Acta
Sb Lek
Electrophoresis
Ceska Gynekol
Cesk Fysiol
Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med
Bioelectrochemistry
Eur J Intern Med
J Manag Med
J Infect Chemother
Acta Chir Plast
Acta Pol Pharm
Biofactors
Bull Environ Contam Toxicol
Arch Tierernahr
J Health Adm Educ
MAGMA

Zdroj: autori na základe Pub Med
88

Roky
1999
90
24
13
20
11
3
7
7
10
8
5
3
5
1
2
1
1
-

1998
108
15
8
27
18
4
1
4
3
7
3
5
5
3
2
3
3
2
3
2
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komu sú adresované vedecké práce v slovenèine a ako prispejú k internacionalizácii
slovenskej lekárskej vedy.
Jazyk, v ktorom sa publikuje, umoòuje identifikova adresáta, komu je publikovaná
práca urèená. Globalizácia a internacionalizácia vedy, do ktorého prúdu sa slovenská veda
nutne musí zapoji v èoraz väèom rozsahu, vyaduje publikovanie vo svetovom jazyku,
najmä po anglicky. Z grafu 3.11 je zrejmé, e slovenská lekárska veda nereaguje
na poiadavku internacionalizácie. Svedèí o tom skutoènos, e percento prác v databáze
PubMed zo Slovenska rokoch 1998-2000 v slovenèine bolo stále ve¾mi vysoké a prakticky
sa nemenilo. Pozitívne je iba rastúce percento internetových adries v afiliácii. Táto analýza
potvrdila nae predchádzajúce zistenie o tom, e v slovenèine boli a dve tretiny prác,
ktoré publikovali v rokoch 1966-1998 profesori a doktori vied z naich troch lekárskych
fakúlt, z pracovísk SAV to bolo 22,5% a z rezortných ústavov MZ SR 42%.
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Graf 3.11: Informácia o pouívaní svetovo komunikovate¾ného jazyka pri zverejnení výsledkov vedeckej
práce zo slovenských pracovísk na záklde údajov z databázy Pub Med
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Vízia o budúcnosti slovenských lekárskych vied z perspektívy bibliometrickej analýzy
Slovensko, èo sa týka zdravotníckeho výskumu, stojí na rázcestí. Buï sa vydá cestou:
m èlenov EÚ, ktorou kráèajú Fínsko, Holandsko, Rakúsko alebo Írsko a adepti
na èlenstvo v EÚ ako Slovinsko, Estónsko a èlenov V 4 ako Èesko a Maïarsko,
a ktoré táty v rozvoji vedy preukázate¾ne dosahujú lepie výsledky ako Slovensko
m alebo pôjde cestou, ktorou kráèa rad iných tátov, u ktorých je síce HDP porovnate¾ný
so Slovenskom, ale v lekárskych vedách produkujú málo, alebo cestou dvoch
balkánskych tátov usilujúcich sa síce o èlenstvo v EÚ, Rumunsko a Bulharsko,
ktoré majú nií HDP ako Slovensko a v rozvoji lekárskych vied vykazujú
stagnujúci alebo dokonca klesajúci trend
V tejto súvislosti treba zdôrazni, e rozhodnutie o tom, ako sa bude slovenská
lekárska veda vyvíja v budúcnosti, nie je v rukách vedeckej komunity, ale v rukách
prísluných riadiacich truktúr.
Financovanie lekárskej vedy v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR
Graf 3.12 ukazuje financovanie vedy v rezorte zdravotníctva v jednotlivých rokoch.
Vidno, e rozpoèet poznal tri druhy prostriedkov:
m príspevok
m tátne objednávky a úlohy RVT schválené vládou a
m kapitálové výdavky
Z obrázku vidno, e v posledných rokoch výdavky na lekársku vedu v rezorte MZ SR
prudko klesajú a extrapoláciou mono ukáza, e pri tomto trende rezortný zdravotnícky
výskum sa prestane podporova v roku 2005, v èase náho predpokladaného vstupu do EÚ.
V grafe sú aj dáta o tzv. Extramurálnom výskume Ústavu preventívnej a klinickej
medicíny (ÚPKM), ktorý riadila Komisia pre lekárske vedy MZ SR. Extramurálny
výskum (ÚPKM) pre ignorovanie tohto druhu podpory výskumu zo strany MZ SR zanikol
v roku 2000.
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Graf 3.12: Financovanie vedy v rozpoète MZ SR.

Zdroj: autori

200000
NÁRODNÁ SPRÁVA O VEDECKOTECHNICKEJ POLITIKE

180000
160000

92

V TISÍCOCH SK

140000
120000

náklady celkom
príspevok
RVT
kapitálové výdavky - rozpoèet
kapitálové výdavky - skutoènos
extramurálny výskum

100000
80000
60000
40000
20000
0
1992

1993

1994

1995

1996

1997
1998
ROKY

1999

2000

2001

2002

2003

NÁRODNÁ SPRÁVA O VEDECKOTECHNICKEJ POLITIKE

Komentár vyaduje financovanie tátnych objednávok a úloh RVT schválených vládou
v kontexte s extramurálnym výskumom. Kým v rokoch existencie extramurálneho
výskumu ÚPKM sa v rámci minimálne 50 kvalitných vedeckých projektov rieite¾ských
subjektov z rôznych èastí Slovenska rozdelilo celkove 9 miliónov Sk, v rámci tátnych
objednávok a úloh RVT schválených vládou sa v rovnakom období 7 privilegovaným
subjektom rozdelilo na 16 projektov 83,77 miliónov Sk. Od roku 1993 do roku 2000
to èinilo 241,29 miliónov Sk a touto formou delenia peòazí sa pokraèovalo do roku 2001.
Mechanizmy rozdelenia vyie uvedenej èiastky 241,29 miliónov Sk a hodnotenia
vedeckého prínosu takto vynaloených prostriedkov z poh¾adu hodnotiacich spôsobov
prijatých vo vyspelých demokraciách boli prinajmenom netandardné. Je potrebné,
aby zodpovední rieitelia týchto tátnych objednávok a úloh RVT schválených vládou
z rezortu MZ SR, dotovaných sumou takmer tvr miliardy Sk, predloili verejne
dostupné správy, vyúètovanie pouitých finanèných prostriedkov a podrobne uviedli,
kde publikovali alebo patentovali svoje pôvodné výsledky, ktoré za tieto prostriedky získali,
ko¾kokrát boli ich práce citované, kde vade sa aplikovali, a aký ve¾ký prínos znamenali
zverejnené výsledky pre nae zdravotníctvo.
Vyie opísaný postup, èi u sa týka bených alebo kapitálových výdavkov,
sa v Európskej komisii, krajinách EÚ a v tátoch s vyspelou vedou nepraktizuje, nako¾ko
administratívni zamestnanci prísluných intitúcií (ekvivalent naich ministerstiev)
pôsobia v úlohe koordinátorov administratívnej agendy, prípadne správcov prísluných
prostriedkov (fondov), ale zodpovednos za rozhodovanie o ich pouití ostáva výhradne
odborným grémiám zloeným z popredných domácich i zahranièných odborníkov,
pod¾a naej terminológie komisiám grantovej agentúry (posudky zo strany vedecky
rovnocenných partnerov (peer reviews). Nerepektovanie týchto princípov jednoznaène
prispelo k nízkej výkonnosti slovenskej lekárskej vedy, tak ako sa ukázalo v èasti 2.1. a 2.2.
V kontexte s financovaním lekárskych vied v porovnaní s podporou iných vedných
smerov sa hodnotia viaceré parametre (Measuring Expenditure on Health-related
Research and Development, Paris, 2001). K nim patria najmä tieto:
m vládne výdavky na výskum a vývoj týkajúci sa zdravia - Health related % GBAORD
(Government Budget Appropriation or Outlays on Research and Development)
m GERD týkajúci sa zdravia - Health related % GERD (Gross Domestic
Expenditure on Research and Development)
m BERD týkajúci sa zdravia Health related % BERD (Expenditure on Research and
Development in the Business Enterprise Sector) a
m BERD týkajúci sa zdravia vo farmaceutickom priemysle - Health related %
BERD in the Pharmaceutical Industry
m Vetky tyri je mono vyjadri aj ako % HDP
Vo vyie uvedenej túdii publikovanej OECD sa kontatuje, e medzinárodné
porovnanie týchto parametrov je ve¾mi neisté, nako¾ko hodnoty parametrov sa ve¾mi líia,
èo èasto súvisí s nejednotnou metodikou vykazovania. Pre viaceré èlenské táty OECD
jednotlivé parametre leia pribline v nasledovných intervaloch:
m Health related % GBAORD: 1-19% (0,01-0,16 % GDP)
m Health related % GERD: 12-24% (0,2-0,4 % GDP)
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m Health related % BERD: 5-20% (0,03-0,28 % GDP)
m Health related % BERD in the Pharmaceutical Industry: 2-43% (0-040 % GDP)
Zaujímavé môe by aspoò urèi polohu Slovenska v týchto intervaloch. Ak pre
Slovensko GBAORD mono odhadnú na 3,3 miliardy Sk roène, GERD na pribline
dvojnásobok a celkové náklady na lekársku vedu zo tátneho rozpoètu pribline ako
súèet 0,14 miliardy Sk roène (rezort MZ SR) + 0,14 miliardy Sk roène (ústavy SAV),
potom Health related % GBAORD bude pribline 0,28X100/3,3 = 8,5 % a Health
related % GERD 0,28X100/6,6=4,2 %. Pri tomto odhade sa nezobralo do úvahy
financovanie výskumu vo Výskumnom ústave lieèiv, Modra. Aj tento ve¾mi neistý
odhad vyie uvedených parametrov pre Slovensko ukazuje, e sa nachádzame v dolnej
alebo pod dolnou hranicou prísluných intervalov pre iné krajiny OECD.

3.4. Pôdohospodárske vedy
Zameranie pôdohospodárskych vied vychádza z potreby efektívnejie vyuíva
a ochraòova prírodné zdroje Slovenska, pôdu, vodu, lesné ekosystémy i produkèný
biologický materiál pri zoh¾adòovaní ekologických poiadaviek. Potrebné je sústavne
monitorova a analyzova produkèný potenciál slovenskej krajiny a oèakávané zmeny
z h¾adiska potrieb a reálnych moností jej ekonomického vyuívania, sociálnych
a environmentálnych funkcií. To kladie kvalitatívne nové poiadavky na výrobné systémy
a technologické postupy v celom potravinovom reazci i v produkcii biologických,
technických a energetických surovín, pre ktoré musí naa veda a výskum vytvára
poznatkové rieenie v konkrétnych podmienkach Slovenska aj pri vyuití a tvorivej aplikácie
svetových poznatkov. Aktuálnou úlohou je transformova technológie na úspornejie
neobnovite¾né energetické a materiálové vstupy, a tak postupne zvyova podiel
obnovite¾ných zdrojov produkovaných v samotnom pôdohospodárstve. Vánou úlohou
výskumu a vývoja je predstihovo reagova na moné pôsobenie oèakávaných globálnych
i lokálnych klimatických zmien.
Tento cie¾ vyaduje vecné zameranie výskumu a vývoja v pôdohospodárskom
odvetví na nasledovné priority:
m vytvára trvalo výkonné, efektívne, systémovo stabilizované, trhovo flexibilné,
konkurencie schopné agropotravinárske odvetvie zabezpeèujúce potravinovú
bezpeènos, zdravú výivu, poadovanú produkciu technických biologických
surovín a environmentálnu toleranciu pri racionálnom vyuívaní prírodných
podmienok a vstupov
m zabezpeèi racionálne vyuívanie a ochranu pôdneho fondu pri trvalom udriavaní
jeho produkèných i mimoprodukèných funkcií
m prehåbi a zvyova úèinnos systému ochrany obyvate¾stva pred konzumáciou
menej hodnotných, potenciálne nebezpeèných a zdravie konzumenta ohrozujúcich
potravín v zmysle návrhu najnovej európskej potravinovej legislatívy
m racionálnejie vyuíva lesné ekosystémy, zlepi ich ochranu, celospoloèenské,
krajinotvorné a vodohospodárske funkcie
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m zlepi ochranu a funkcie hydrosféry Slovenska, zásobovanie obyvate¾stva
pitnou vodou, odkanalizovanie a èistenie odpadových vôd v intenciách
Európskej únie, ochranu územia pred kodlivými úèinkami vôd
m eliminova nepriaznivé vplyvy oèakávanej globálnej a lokálnej zmeny klímy
a extrémnych klimatických javov na vodné systémy, produkèný potenciál pôd
a po¾nohospodárskych plodín a lesných ekosystémov
m vytvára poznatkový fond pre zlepenie ochrany a tvorbu ekologickej kvality
i estetiky slovenskej krajiny a podmienky pre rozvoj a stabilizáciu osídlenia vidieka,
ako aj jeho ekonomické, sociálne a celospoloèenské funkcie
m vytvára ekonomické a legislatívne predpoklady pre transformáciu slovenského
pôdohospodárstva na rovnocenného, akceptovate¾ného partnera pôdohospodárstva
vyspelých krajín európskeho spoloèenstva pri zachovaní jeho regionálnej
osobitosti
V ostatnom èase narastá kritika súèasného intenzívneho po¾nohospodárstva, okrem
ekologických aspektov najmä pre neúnosný objem vstupov tvoriacich produkty chemického,
predovetkým ropného priemyslu, teda z neobnovite¾ných zdrojov. Napr. pod¾a amerických
autorov v USA a 60% nákladov na produkciu potravinových surovín a potravín tvoria
vstupy z ropy.
Nové trendy pôdohospodárskej vedy a výskumu vychádzajú najmä z nasledovných
funkcií perspektívneho zamerania tohto odvetvia:
m zvyovanie produkcie nepotravinových surovín pre technické a energetické vyuitie;
èo môe da po¾nohospodárstvu nový charakter; plné vyuitie pôdneho fondu,
oivenie vidieka, napr. aj rozvojom spracovate¾ského podnikania na báze uvedených
surovín
m posun po¾nohospodárskej výroby na reprodukované a reprodukovate¾né zdroje
samotného po¾nohospodárstva
m vytváranie poznatkov pre trvalo udrate¾ný rozvoj produkèných, ekologicky
tolerantných, krajinotvorných foriem po¾nohospodárstva
m uvedené zmeny by mali odstráni aj ekonomickú izoláciu po¾nohospodárstva,
ktorú spôsobujú koncentrovaní výrobcovia a dodávatelia vstupov do tohto
odvetvia a následne aj vyiu ekonomicko-sociálnu nezávislos po¾nohospodárov
Vývoj v oblasti pôdohospodárskych vied na Slovensku
Do roku 1948 neexistovali na Slovensku intitúcie, ktoré by sa systematicky
a profesionálne zaoberali pôdohospodárskym výskumom. Pôsobili len organizácie
zamerané na kontrolnú a skúobnícku èinnos, kde sa individuálne alebo viac-menej
zá¾ubovo realizoval urèitý výskum. Po roku 1948 bola materiálno-technicky a personálne
vybudovaná komplexná intitucionálna vedecko-výskumná základòa v oblasti pôdoznalectva,
ivoèínej a rastlinnej výroby, veterinárnej medicíny, potravinárstva, mechanizácie
a techniky po¾nohospodárstva, ekonomiky po¾nohospodárstva, potravinárstva, lesníctva,
vodného hospodárstva a po¾nohospodárskej informatiky (celkom 21 vedeckovýskumných
organizácií). Vo viacerých odboroch dosahovala medzinárodnú úroveò a vyrástli v nej
aj vedecké osobnosti uznávané vo vyspelých krajinách.
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Výhodou boli 4- a 5-roèné výskumné programy a úlohy so zabezpeèenými finanènými
zdrojmi, èo je pre pôdohospodársky výskum, s oh¾adom na produkèné a reprodukèné
cykly objektov skúmania, mimoriadne potrebné. Prínosom pre rezortnú VVZ bol prechod
viacerých vedeckých pracovníkov, ktorí boli po roku 1968 z vysokých kôl vylúèení
alebo rôznym spôsobom diskriminovaní.
Budovanie intitúcií bolo vak èasto extenzívne, negatívne pôsobila znaèná izolovanos
od najvyspelejích krajín, èo spôsobovalo èasový sklz v nasto¾ovaní aktuálnych
výskumných problémov, neexistoval systém hodnotenia vedecko-výskumných intitúcií,
absentovalo konkurenèné prostredie a vo¾nejí pohyb pracovníkov, najmä na zahranièné
pracoviská. Obmedzená bola aj monos získavania pièkovej zahraniènej techniky,
prístrojov a materiálov.
Po roku 1990 sa postupne uskutoèòovala transformácia rezortnej pôdohospodárskej
VVZ.
Z pôvodného poètu 21 výskumných organizácií prelo do hospodárskej formy
hospodárenia 9, z toho 8 bolo privatizovaných formou akciových spoloèností. V priebehu
devädesiatych rokov sa personálna vybavenos rezortnej výskumnej základne zníila
celkom o 34,5% (z poètu 3 121 na 2 044 pracovníkov), z toho poèet výskumných
pracovníkov o 45% (z poètu 1 311 na 723 pracovníkov).
Personálna a kvalifikaèná truktúra rezortnej VVZ disponuje napriek znaènému
zníeniu poètov pracovníkov za ostatných 10 rokov kvalifikovaným vedecko-ininierskym
potenciálom, ktorý je spôsobilý riei vedeckovýskumné úlohy na súèasnej úrovni
poznania. K najväèiemu zníeniu stavov pracovníkov (o 40%) prilo do roku 1995.
V tom období boli prijaté racionalizaèné opatrenia na zefektívnenie èinnosti R VVZ,
ktorá bola dovtedy na niektorých úsekoch personálne predimenzovaná. Po roku 1995
stavy pracovníkov klesali pozvo¾nejím tempom následkom retrikcie prostriedkov
na financovanie rezortného výskumu.
Ványm problémom personálneho vybavenia R VVZ zaèína by veková truktúra
pracovníkov. V kategórii vedeckých pracovníkov má pomerne nízke zastúpenie veková
skupina 35-50-roèných. Je to zapríèinené viacerými èinite¾mi, najmä nezáujem mladých
pracovníkov pôsobi vo výskume pre nízke mzdové ocenenie, èo je ako najèastejí
dôvod uvádzaný aj pri odchodoch starích pracovníkov. Mobilita pracovníkov je nedostatoèná
a v prevanej miere je jednostranným procesom únik mozgov do lukratívnejích oblastí
a do zahranièia.
Trvalé zniovanie prostriedkov pre výskumné aktivity pôsobí demotivaène, pracovníci
poadujú urèenie jasnejích perspektív, pri uvedených finanèných problémoch sa
obmedzuje rozsah výskumných èinností, vzniká absencia moderných technických
a technologických zariadení, zniujú sa monosti odborného rastu výskumníkov
na vlastných pracoviskách, ale aj obmedzovaním tudijných pobytov v zahranièí.
Napriek uvedeným problémom sa vytvárajú podmienky na vetkých ústavoch v rámci
existujúcich moností. Mladým pracovníkom je ponúknuté zvyovanie kvalifikácie
a odborného rastu najmä formou doktorandského túdia, postgraduálnou formou túdia
na univerzitách, prípadne sa zúèastòujú stáových pobytov na domácich, ale pod¾a
ekonomických podmienok, aj na zahranièných pracoviskách. Dôraz sa kladie na jazykovú
vybavenos pracovníkov.
Súèasná personálna vybavenos R VVZ je prakticky na úrovni, ktorú odporúèal
zahranièný audit pri zoh¾adnení rôznych ukazovate¾ov u vybraných, rozlohou blízkych
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krajín EÚ. Pod¾a neho je pre Slovensko odporúèaný celkový poèet pracovníkov v 11
ústavoch 1 550, z toho 650 s vysokokolským vzdelaním. Ku koncu roku 2001 pôsobilo
v uvedených ústavoch RVVZ celkom 1 587 pracovníkov, z toho 645 s vysokokolskou
kvalifikáciou. Urèitý obraz o úrovni pôdohospodárskej rezortnej vedeckovýskumnej
základne (R VVZ) dáva kvalifikaèná truktúra jej pracovníkov. Na konci roku 2001
mala R VVZ v 12-tich tátnych ústavoch s príspevkovou formou hospodárenia spolu
1635 pracovníkov, z toho 366 s vysokokolským vzdelaním. Vo výskumnej kategórii
pôsobilo 659 pracovníkov (40%), z toho 267 (40,5%) malo vedeckú kvalifikáciu:
17 DrSc. (v roku 2000 ete 21) a 250 PhD., resp. CSc., ïalej 8 vysokokolských profesorov
(v roku 2000 ete 14) a 26 docentov. Vo vedeckej výchove bolo 119 doktorandov.
V rezortnej VVZ pôsobí viac výskumných ústavov, ktoré majú medzinárodne
porovnate¾nú úroveò s ústavmi podobného zamerania v najvyspelejích krajinách EÚ:
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave je zapojený do
medzinárodných vedeckovýskumných, odborných a organizaèných aktivít v ochrane
a vyuívaní pôdy. Pôsobí v 13 medzinárodných programoch a organizáciách vo funkcii
èlena, koordinátora i predsedu. Za pièkové útvary ústavu mono oznaèi: geografický
systém o pôde, dia¾kový prieskum Zeme a medzinárodne akreditované laboratórium
pre zneèisovanie pôdy a jej stavu. Na ústave pôsobí 5 pièkových aj medzinárodne
uznávaných vedeckých pracovníkov.
Výskumný ústav rastlinnej výroby v Pieanoch je zapojený do 6 medzinárodných
vedecko-technických projektov; pôsobí vo významných zahranièných a medzinárodných
vedeckých organizáciách; 10 pracovníkov pod¾a citovanosti v zahranièných
vedeckých èasopisoch mono oznaèi za pièkových. Útvary bunkovej a molekulárnej
biológie, genetických zdrojov rastlín, genetiky a cytológie obilnín mono oznaèi
za pièkové.
Výskumný ústav ivoèínej výroby v Nitre je zapojený do rieenia 1 projektu
5. rámcového programu EÚ a do ïalích 7 medzinárodných vedeckovýskumných
projektov. Pracovníci pôsobia v 40 významných medzinárodných vedeckých a odborných
nevládnych organizáciách. V roku 2001 publikovali 25 pôvodných vedeckých prác
v zahranièných karentovaných èasopisoch, impact faktor dosiahol hodnotu 44,4; 12 vedeckých
pracovníkov mono oznaèi za pièkových. Za pièkové, z h¾adiska aj medzinárodnej
vedeckej spolupráce, mono oznaèi útvary v oblasti biochémie a fyziológie výivy
zvierat, embryonálnych a genetických manipulácií, reprodukèných procesov, kvality
ivoèínych produktov, ¾achtite¾ských postupov a etológie zvierat uplatòovanej
v diverzifikácii systémov chovu.
Výskumný ústav potravinársky v Bratislave je zapojený do rieenia 5 projektov
piateho rámcového programu EÚ. Organizácia FAO pripravuje vymenovanie ústavu
za Centre of Excellence v oblasti potravinových databáz. Za pièkové mono povaova
útvar databáz o zloení potravín s originálnym software, urèovanie pôvodu a autentifikácie
potravín, molekulárnu biológiu, identifikáciu neznámych látok v potravinách a pracovisko
vyvíjajúce unikátne postupy spracovania potravinových surovín. Pracovníci ústavu
pôsobia v mnohých medzinárodných vedeckých a odborných organizáciách i ako koordinátori
medzinárodných projektov a vedúci pracovných skupín. Aspoò 5 pracovníkov mono
oznaèi za pièkových a medzinárodne uznávaných.
Výskumný ústav veterinárnej medicíny v Koiciach je èlenom v 12 medzinárodných
vedeckých a záujmových organizáciách, s ktorými vyvíja aktívnu spoluprácu. Za pièkové
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mono oznaèi útvary ústavu: Laboratórium gnotobiológie a chorôb mláïat
a Laboratórium génových manipulácií. Ústav je spolurieite¾om významných medzinárodných
projektov. Za pièkových mono oznaèi 4 vedeckých pracovníkov aj medzinárodne
uznávaných.
Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene pôsobí vo viacerých medzinárodných vedeckých,
odborných a záujmových lesníckych organizáciách a vo FAO vo funkcii èlena,
koordinátora i predsedu. Zastupuje Slovensko v pracovnom orgáne FAO pre lesníctvo,
podie¾a sa na rieení dvoch medzinárodných výskumných projektoch, je národným
arbitrom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre lesný materiál,
národným centrom pre monitorovanie zdravotného stavu lesov. V spolupráci so zahraniènými
vedeckými organizáciami riei 12 úloh. Na ústave pôsobí 5 pièkových aj zahranièím
uznávaných vedeckých pracovníkov.
Okrem nich pôsobia ete nasledovné intitúcie: Výskumný ústav ekonomiky
po¾nohospodárstva a potravinárstva (ekonomický monitoring, analýzy, interpretácie,
prognózy a odporúèania v oblasti po¾nohospodárstva a potravinárstva), Výskumný ústav
trávnych porastov a horského po¾nohospodárstva, Výskumný ústav vodného hospodárstva,
Oblastný výskumný ústav agroekológie, Odtepný závod Hydromeliorácie SVP, .p.,
Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky a Ústav vedecko-technických informácií
pre pôdohospodárstvo.

3.5. Spoloèenské a humanitné vedy
Pri analýze výskumu v oblasti spoloèenských a humanitných vied sme narazili
na vány problém, ktorý je len v menej miere prítomný pri iných vedných odboroch.
Ide o kombináciu vysokej vnútornej diferenciácie a rozmanitosti týchto odborov
a problémovosti kvantitatívneho bibliometrického hodnotenia vzh¾adom na nízku mieru
publikaènej a citaènej èinnosti v medzinárodne sledovaných èasopisoch. Pri spoloèenských
vedách sú tieto problémy hodnotenia prítomné v menej miere. Ve¾mi vysoká vnútorná
rôznorodos (vysoký poèet ve¾mi odliných vedných odborov s rozsiahlou výskumnou
a vzdelávacou základòou) znemonila vytvorenie analýzy výskumu v oblasti humanitných
vied2 na dostatoènej detailnej úrovni, èo pociujeme ako slabú stránku publikácie.
Vzh¾adom na to, e úplná absencia humanitných vied z textu by bola neospravedlnite¾ná,
sme sa po zváení vetkých okolností rozhodli, e spoloèná kapitola o spoloèenských
a humanitných vedách obsiahne v jednotlivých èastiach aj struèný náèrt spoloèných prvkov
humanitných vied.
Vývoj do roku 1989 a poèas 90. rokov
Vývoj v oblasti spoloèenských vied pred Novembrom 1989 bol na Slovensku výrazne
diferencovaný. Napríklad politológia na Slovensku neexistovala a na rozdiel od niektorých

V súlade s rozdelením vedy v platnom zákone o vede a technike zaraïujeme vedy o umení medzi
humanitné vedy
2
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iných postkomunistických krajín3 po Novembri tartovala z bodu nula. Ak sa vrátime
ete do medzivojnového obdobia, nájdeme stopy po politologickom myslení a aktivitách
iba v dielach jednotlivcov - tefan Osuský, Ján Papánek, Milan Hoda - nie ucelenú
vedeckú disciplínu. Iniciatívy o etablovanie politickej vedy po roku 1945, a aj v 2. polovici
60. rokov mali z pochopite¾ných dôvodov len ve¾mi efemérne trvanie.4 Rovnako mono
hovori o absencii skutoèného výskumu v oblasti medzinárodných vzahov a zahraniènej
politiky.
Naopak, sociológia, ekonómia a humanitné vedy vstupovali do spoloèenskej zmeny
po roku 1989 ako formálne etablované disciplíny. Osobitne v prípade ekonómie bolo
moné v prípade Vysokej koly ekonomickej v Bratislave hovori o ve¾mi rozsiahlom
pracovisku. Rovnako pri humanitných vedách u v tej dobe najmä na Univerzite
Komenského a Univerzite Pavla Jozefa afárika, ako aj v rámci Slovenskej akadémie
vied zohrávali humanitné vedy kvantitatívne významnú úlohu. Vo vetkých prípadoch
vak ilo o existenciu za cenu vánej ideologickej a vecnej deformácie. Sociológia,
v èase normalizácie dostal tento tudijný odbor oficiálny prívlastok marxisticko-leninská,
bola etablovaná vedecká disciplína s viacerými tvárami. Sociologický mainstream
sa podriadil pozícii, ktorý mu urèila neslobodná spoloènos. Sociológia plnila úlohu
slúky normalizaèného reimu, rieila neautentické problémy a úzkostlivo sa vyhýbala
pomenovaniu skutoèných problémov spoloènosti. Podobný vývoj mono pozorova
v ekonómii, kde sa len málo pozornosti venovalo skutoènému ekonomickému výskumu
a absolútna väèina pedagogickej aj výskumnej aktivity bola buï zideologizovaná,
alebo smerovala k oblastiam, ktoré v skutoènosti nie sú predmetom alebo sú na okraji
ekonomického výskumu. V prípade humanitných vied ako generalizova, ale viaceré
odbory boli o nieèo menej zasiahnuté, aj keï napríklad personálne výmeny po roku 1968
boli na väèine pracovísk pomerne rozsiahle.
Po revolúcii zaili takmer vetky spoloèenskovedné a viaceré humanitné odbory
pomerne búrlivý kvantitatívny a v rôznej miere aj kvalitatívny rozvoj.
K¾úèovou osobnosou intitucionalizácie politickej vedy na Slovensku sa stal profesor
Miroslav Kusý, jeden z mála slovenských disidentov a signatárov Charty 77, ktorý aj
v rokoch normalizácie publikoval túdie v samizdate. Profesor Kusý sa stal zakladate¾om
a prvým vedúcim prvého politologického pracoviska - Katedry politológie FF UK,
ktorá vznikla z katedry vedeckého komunizmu, i prvým predsedom Slovenského zdruenia
pre politické vedy pri SAV (obe vznikli v roku 1990). Vedenie katedry po òom prevzala
profesorka Soòa Szomolányi. Politológia sa kontituovala takpovediac za pochodu
a v politicky ve¾mi zhustenom èase. Absenciu profesionálne pripravených politológov
nahrádzali odborníci z iných spoloèensko-vedných disciplín, najmä sociológovia.
Za dvanás rokov svojej existencie si vak vybudovala solídnu intitucionálnu bázu.
Katedry politológie sú nielen na dvoch tradièných univerzitách - Univerzita
Komenského a Preovská univerzita, ale aj na tyroch novozaloených. Ide o Trnavskú
univerzitu, Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitu Kontantína Filozofa
Prof. Kusý okrem Juhoslávie, ktorá bola mimo sovietskeho bloku, spomína dve svetlé výnimky - Po¾sko
a Maïarsko, ktoré si politológiu udrali, resp. kontituovali v èase, keï u nás vrcholila normalizácia
(Kusý).
4
Skupina tudentov, ktorí zaèali politickú vedu tudova na Univerzite Komenského v roku 1966 u konèila
s diplomom z odboru vedecký komunizmus.
3
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v Nitre a Univerzitu Cyrila a Metoda v Trnave. V rámci SAV funguje od roku 1991
Ústav politických vied (predtým Politologický kabinet SAV). Na tomto pracovisku
prevaujú pôvodom historici. K politologickej produkcii prispievajú a celkovú intitucionálnu
základòu dopåòajú aj mimovládne think tanky, prièom za politologické mono oznaèi
predovetkým Intitút pre verejné otázky a Slovenské zdruenie pre politické vedy.
Naopak, veda a aplikovaný výskum v oblasti medzinárodných vzahov a zahraniènej
politiky zostávajú málo rozvinuté. V týchto oblastiach dominujú skôr vzdelávacie aktivity
a osvetové programy. Tieto sa zaèali postupne rozvíja v kontexte vzniku samostatnej SR
a v súvislosti s budovaním zahraniènopolitického zázemia krajiny. Na jeseò 1991 vznikol
na Univerzite Komenského v Bratislave Ústav medzinárodných vzahov a aproximácie
práva, ktorý funguje dodnes pri Právnickej fakulte UK. Ústav ponúka dvojroèný
postgraduálny program pre budúcich diplomatov a odborníkov na zahraniènú politiku
a medzinárodné vzahy. Na väèine slovenských univerzít sa medzinárodné vzahy
vyuèujú v rámci existujúcich katedier politológie. Medzi dôleité pracoviská patria
Katedra politológie FF UK, Centrum európskych túdií UK, Katedra politológie
a európskych túdií FF UKF v Nitre, Katedra politológie FF Preovskej univerzity,
Katedra politických a sociálnych vied Fakulty medzinárodných vzahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave. V období koaliènej vlády na èele s Vladimírom Meèiarom
(1994-1998) vznikla v rámci Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici Fakulta
politických vied a medzinárodných vzahov.
Okrem univerzitných pracovísk funguje na Slovensku Slovenský intitút medzinárodných
túdií (SIM). Vznikol na jar 1993 a po doèasnom zaèlenení do truktúry MZV SR
bola jeho samostatnos obnovená 1. januára 1999. V praxi SIM plní primárne úlohu
organizátora seminárov a prednáok v spolupráci s MZV SR. Edièné a vedecké aktivity
sa v drvivej väèine prípadov obmedzujú na vydávanie konferenèných zborníkov.
V oblasti medzinárodných vzahov sa aktivizuje aj Slovenská akadémia vied (SAV).
Politologický kabinet SAV pracuje na projekte mapovania a rozvoja zahraniènej politiky SR.
Na základe práce tefana ebestu, pracovníka Ústavu tátu a práva SAV, zaèala vychádza
edícia primárnych dokumentov o bezpeènostnej problematike.
Vo výskume v oblasti zahraniènej politiky a medzinárodných vzahov sa angaujú
aj mimovládne organizácie. Slovenská spoloènos pre zahraniènú politiku (SFPA)
vznikla v roku 1993 ako otvorené nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach
a zahraniènej politike Slovenskej republiky. V roku 1995 vzniklo popri SFPA jej
Výskumné centrum SFPA (RC SFPA) v Bratislave a v Preove a o tri roky neskôr,
v roku 1998, v Banskej Bystrici. RC SFPA vyvíja aktivity v oblasti aplikovaného výskumu,
ktorý sa zameriava na tyri nosné aspekty zahraniènej politiky SR: bezpeènostná politika,
európska integrácia, východná politika a regionálna spolupráca. SFPA sa pravidelne
zapája do medzinárodných výskumných projektov. Publikácie, politické odporúèania
a analýzy sa distribuujú v rámci SR i v zahranièí.
Pokia¾ ide o ekonómiu, u sme kontatovali, e ilo o odbor pokrytý relatívne rozsiahlou
kapacitou u pred rokom 1989, aj keï obsah vzdelávania a výskumu sa napriek názvu
èasto so samotnou ekonómiou prekrýva len èiastkovo. V súèasnosti mono kontatova,
e okrem pecializovanej Ekonomickej univerzity v Bratislave existuje fakulta èi katedra
a jeden alebo viac tudijných odborov ekonomického zamerania na takmer kadej vysokej
kole na Slovensku. Vzdelávaniu a výskumu v irie definovanej oblasti ekonomických
vied sa na Slovensku venujú jednotlivci, ktorých môeme poèíta v tisíckach.
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V rámci Slovenskej akadémie vied pôsobia dva ústavy, ktoré sa venujú najmä
ekonomickému výskumu - Prognostický ústav SAV a Ústav slovenskej a svetovej
ekonomiky SAV. Nedávnym výstupom ich práce je napríklad dopadová túdia o vplyve
vstupu Slovenska do Európskej únie.
Podobne ako pri niektorých iných spoloèenských vedách, aj v ekonómii zohrávajú
nadtandardnú úlohu mimovládne think tanky. Ilo alebo ide napríklad o organizácie,
ako sú MESA 10, Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR), Intitút pre ekonomické
a sociálne reformy (INEKO), SGI - Intitút pre dobre spravovanú spoloènos.
V obmedzenej miere sa ekonomickému výskumu venujú u spomínané intitúcie,
ktorých základ je skôr v politologickej alebo sociologickej práci - SFPA a IVO.
O nadtandardnej úlohe môeme hovori preto, e v iných krajinách sú podobné intitúcie
málokedy zdrojom pôvodného a kvalitného výskumu, èo je slovenský prípad. Ak napríklad
porovnáme poèty citácií v karentovaných zahranièných èasopisoch, dosahujú jedny
z najvyích hodnôt práve niektorí pracovníci mimovládnych intitúcií.
Pokia¾ ide o sociológiu, prvou zásadnou zmenou bolo vyèlenenie Sociologického
ústavu SAV zo spoloèného ústavu Filozofie a sociológie SAV, zároveò dolo k postupnej
personálnej redukcii pracoviska. Miesta pôsobenia sociológov a sociológie diverzifikovali
rôznymi smermi: do súkromnej komerènej sféry výskumu verejnej mienky a marketingu
(zakladatelia, majitelia, tatutárni zástupcovia a vedúce odborné osobnosti viacerých
známych agentúr - FOCUS, Markant, MVK - sú absolventi sociológie), do netátnych
mimovládnych intitúcií výskumno-analytického charakteru (ako najvýraznejie príklady
uveïme nadáciu SPACE, ktorá vznikla v roku 1992, ïalej Intitút pre verejné otázky,
kde zo zamestnaných analytikov 50% tvoria sociológovia) alebo vzdelávacieho zamerania
(Academia Istropolitana Nova) a mnohých pôvodne sociológov pohltila novovzniknutá
politológia.
V súèasnosti disponuje sociológia ve¾mi solídnou vedeckou infratruktúrou,
má vetky nevyhnutné intitucionálne prvky pre svoj rozvoj (Macháèek (1998), s. 413).
Reprezentuje ju predovetkým základné akademické pracovisko - Sociologický ústav
(SÚ SAV), ale aj Spoloèenskovedný ústav SAV v Koiciach. Okrem Katedry sociológie
FF UK, ktorá od roku 1998 prevzala garanciu nad postgraduálnym túdiom sociológie,
existujú ïalie pedagogické pracoviská5, ktoré ponúkajú sociologickú prípravu.
V oblasti humanitných vied mono tie poèas 90. rokov pozorova nielen konsolidáciu
existujúcej intitucionálnej kapacity, ale aj jej expanziu. Viacero vysokých kôl na
Slovensku má významný podiel pracovísk práve v oblasti humanitných vied - ide napríklad
o filozofické fakulty Univerzity Komenského, Univerzity Kontantína Filozofa,
Preovskej univerzity, nehovoriac o umeleckých kolách (konkrétne ide najmä o Vysokú
kolu múzických umení), kde sa tie rozvíja výskum. V rámci Slovenskej akadémie vied
existuje viac ako desiatka pracovísk v oblasti humanitných vied - od Archeologického
ústavu SAV cez tri pracoviská venované literatúre a po Ústav etnológie SAV
a Filozofický ústav SAV.
Na rozdiel od spoloèenských vied majú vo výskume dôleitú úlohu aj priamo
riadené organizácie podliehajúce Ministerstvu kultúry SR. Osobitne dôleitú úlohu hrá
Katedra sociológie Trnavskej univerzity; prípravu v sociológii poskytujú aj viaceré katerdy filozofických,
pedagogických a ekonomických fakúlt na univerzitách v Bratislave, Preove, Nitre a Banskej Bystrici.
5
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Divadelný ústav, ktorý vïaka dlhej histórii aj tradícii výskumu predstavuje spolu
s Èinohernou a bábkarskou fakultu VMU takmer celú slovenskú vedeckú základòu
vo svojej oblasti. Naopak, mimovládne ani podnikate¾ské subjekty sa v oblasti humanitných
vied prakticky neangaujú, èo môe súvisie aj s nedostatkom dostupných finanèných
prostriedkov pre netátne subjekty v tejto oblasti.
Vedecké èasopisy
Vedecké èasopisy sú jedným z k¾úèových miest, na ktorých mono skúma vývoj
výskumu v urèitej oblasti. To sa prejavuje aj v spoloèenských a humanitných vedách.
Slabým miestom politologického vedeckého ivota ostáva vedecký èasopis.
Na Univerzite Mateja Bela síce vychádza od roku 1998 tvrroèník Politické vedy,
tento èasopis vak uverejòuje nerecenzované príspevky a stal sa fórom len pre èas
vedeckej komunity. Práce popredných slovenských politológov sú publikované v èasopisoch
iných vedných odborov, v zahranièných èasopisoch alebo v periodikách viac publicistického
ako vedeckého charakteru.
Podobný problém mono kontatova v oblasti medzinárodných vzahov a zahraniènej
politiky, kde v rámci odborných periodík neexistuje èasopis, ktorý by uverejòoval
oponované (peer reviewed) príspevky. Slovenský intitút medzinárodných túdií (SIM)
publikuje tvrroèník Medzinárodné otázky, ktorý vychádza v slovenskom jazyku od roku
1992. Slovenská spoloènos pre zahraniènú politiku (SFPA) vydáva od roku 2000
polroèník v anglickom jazyku Slovak Foreign Policy Affairs, ktorý vychádza v náklade
1 000 kusov a distribuuje sa zahranièným predplatite¾om, partnerským intitúciám
a slovenským zastupite¾ským úradom. V slovenskom jazyku publikuje SFPA mesaèník
Listy SFPA. Ústav tátu a práva SAV vydáva èasopis Právny obzor (85-roèná tradícia),
ktorý sa z èasu na èas venuje vybraným aspektom medzinárodnoprávnej problematiky.
Sociologický ústav SAV vydáva dvojmesaène vedecký èasopis - Sociológia
(vychádza od roku 1969). tyrikrát roène vychádza èasopis v slovenskej verzii a dvakrát
roène v anglickej verzii pod názvom Slovak Sociological Review. Èasopis je karentovaný teda indexovaný v publikáciách Institute of Scientific Information (ISI). Rovnako ako
pri sociológii, aj v ekonómii sa dlhia etablovanos odráa v existencii karentovaného
èasopisu, ktorým je Ekonomický èasopis vydávaný Ústavom slovenskej a svetovej
ekonomiky SAV. Okrem neho existujú aj iné èasopisy - napríklad Ekonomické rozh¾ady
vydávané Ekonomickou univerzitou.
Pokia¾ ide o humanitné vedy, celkový poèet vydávaných periodík sa pohybuje
v desiatkach a pravdepodobne prekraèuje èíslo 100 - len Historický ústav SAV vydáva
pä periodík. Karentované - teda zahrnuté do Arts and Humanities Science Citation
Index spravovaného ISI - sú vak len dva z nich - Filozofia vydávaná Filozofickým
ústavom SAV a Historický èasopis vydávaný Historickým ústavom SAV. Filozofia
uverejòuje výsledky základného výskumu nielen z oblasti filozofie, ale aj z príbuzných
disciplín (metafyzika, etika, epistemológia, filozofia mysle, dejiny filozofie, sociálna
a politická filozofia). Historický èasopis vychádza od roku 1953 a definuje sa ako èasopis
vetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a vetkých slovenských
historikov, ktorí skúmajú èi u slovenské, alebo svetové dejiny.
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Problémy a výzvy
Kadý odbor spoloèenských vied má svoje osobitné problémy a výzvy. Vzh¾adom
na obmedzený priestor sa vak pokúsime sústredi na tie, ktoré sú spoloèné. Je prirodzené,
e pozornos spoloèenských vied bola v uplynulých rokoch takmer výluène sústredená
na Slovensko, a to predovetkým na otázky tranzície. ako sa dá hovori o ucelenej
paradigme - publikované túdie a èlánky sú predovetkým empirickou deskripciou toho,
èo sa na Slovensku deje.
Mnohé problémy sú dané prekonávaním dedièstva minulosti. Patrí k nim predovetkým
nedostatoèná odborná a systematická príprava starej a strednej generácie vedcov,
ktorí si len po roku 1989 mali monos ako-tak doplni vzdelanie. Tento stav je do urèitej
miery reprodukovaný ïalej vzh¾adom na to, e vzdelanie novým absolventom spoloèenských
vied poskytujú existujúci pedagógovia a výskumníci.
Súèasný stav spoloèenských vied je podmienený aj obrovským dopytom po
spoloèenskovedných informáciách a analýzach, ktoré majú svoj domáci aj zahranièný
zdroj. Tento dopyt bol na jednej strane stimulom (odborným a v neposlednom rade
aj finanèným), jeho odvrátenou stranou je vak daò za rýchle produkty s vysokou
informaènou, ale nízkou analytickou úrovòou.
V niektorých oblastiach - napr. medzinárodné vzahy - chýbajú mnohé primárne
dokumenty a nie je zjednotená terminológia základných pojmov. Celkovo v politických
vedách je pedagogické a vedecké zázemie stále veobecne poddimenzované. V iných
oblastiach - najmä v ekonómii a sociológii - existuje u urèitý tandard deskripcie
a narábania s empirickými dátami. Do urèitej miery vak chýba explanaèná paradigma,
prepojenie samotných kvantitatívnych dát s teoreticko-analytickým poh¾adom. Príèiny
sú viaceré - do spoloèenských vied a na výnimky po roku 1989 nevstúpili ani disidenti
ani emigrácia. Medzi ïalie dôvody nedostatoènej dynamiky patrí dlhoroèný monopol
marxisticko-leninského poh¾adu na spoloènos v teórii, výskume aj výuke, neexistencia
plnohodnotných platforiem pre osvojovanie a rozvíjanie iných teoretických orientácií,
nedostatok zahraniènej literatúry a slabá znalos jazykov (pecificky k sociológii viï
Sopóci, 1995).
Osobitnou otázkou je miera integrácie slovenských spoloèenských vied do
medzinárodného výskumu, kde pri analýze publikácií slovenských vedcov v karentovaných
èasopisoch mono uvies, e slovenskí spoloèenskí vedci len v minimálnej miere
publikujú v iných ako slovenských èasopisoch. Rovnako vány je fakt, e vyuívanie
výsledkov výskumu zo strany iných slovenských vedcov je nízke a zo strany zahranièných
výskumníkov je prakticky nulové, aj keï existujú individuálne výnimky.
Uvedený problém existuje ete vo významnejej miere pokia¾ ide o humanitné vedy.
Zoveobecnenie problémov a výziev je ve¾mi nároèné a klamlivé aj pri jednotlivých
odboroch. Osobitne to platí pre skupinu odborov, a to tak rôznorodú, ako sú humanitné
vedy. Napriek tomu urèité témy a poh¾ady majú iriu platnos a hodnotu. Práve tým
sa na tomto mieste ve¾mi struène venujeme.
Mnoho odborov humanitných vied má vzh¾adom na svoj predmet skúmania
prirodzenú tendenciu k urèitému parochializmu a lokálnemu prístupu. V umeleckom
i historickom výskume vade na svete existuje výrazne menia miera globalizácie ako
napríklad pri prírodných vedách. Napriek tomu mono kontatova, e miera izolovanosti
vo ve¾kej èasti humanitných vied dosahuje vysokú mieru. Objektívnu kvantifikáciu
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sauje fakt, e existujú len dva karentované èasopisy. Publikaèná èinnos slovenských
autorov v zahranièných karentovaných èasopisoch takmer neexistuje.
írku tohto problému môeme ilustrova na analýze dvoch karentovaných publikácií
v oblasti humanitných vied - Filozofii a Historického èasopisu. Realizovali sme analýzu
publikácií a citácií z týchto èasopisov v rokoch 1998 - 2000.6 Výsledky sú nasledovné:
m citovanos èlánkov publikovaných v týchto èasopisoch je nízka a po vylúèení
autocitácií predstavuje 1 citáciu na 5 a 20 publikácií
m najvyia miera citovanosti èlánku je 1 citácia (s výnimkou jednej diskusie
v èasopise Filozofia, v ktorej sa autori navzájom citovali). Inými slovami, a na
jednu výnimku iadny èlánok nevzbudil významnejí ohlas ani na Slovensku
m èo je ete dôleitejie, vetky citácie sú v èasopise pôvodnej publikácie a predstavujú
citácie ïalích slovenských autorov. Inými slovami, tieto èasopisy predstavujú
autonómny svet, ktorý v danom období nebol prepojený na iné sledované èasopisy
Tento problém, ako sme spomenuli, sa netýka len Slovenska a je obzvlá akútny
aj v iných tranzitívnych krajinách. Napriek tomu porovnanie s okolitými tátmi nie je
priaznivé. Ako príklad uveïme Maïarsko. Dva najcitovanejie maïarské èlánky v AHCI
(indexe humanitných a umeleckých vied) publikované v roku 1998 vzbudili po 10 citácií
(po oèistení od autocitácii), a to v irokom spektre èasopisov.7 Najcitovanejí slovinský
èlánok v AHCI z roku 1998 bol citovaný päkrát, ale v èasopisoch, medzi ktoré patria
Cultural Studies èi Yale Journal of Criticism. Nejde ani tak o fetiizáciu publikácií èi citácií
v karentovaných èasopisoch, ale o ïalí indikátor vysokej miery uzavretosti, ktorú tieto
príklad len dokumentujú. Tá naozaj predstavuje problém pre slovenskú vedu ako celok,
ale osobitne pre spoloèenské a najmä humanitné vedy.

vzh¾adom na rozsiahlos primárnych dát ich tu neuverejòujeme
Ide o nasledovné èasopisy (skratky pouívaní ISI): J Logic Comput, Econ Theor, Lect Notes Comput SC,
Lect Notes Artif Int, Ann Pure Appl Logic, J Symbolic Logic, Language, Can J Ling/Rev Can L, Lingua,
Linguist Inq, Linguistics
6
7
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Kapitola 4: Vedeckotechnická politika na Slovensku a v iných
krajinách
4.1. Úvod
Pod vedeckotechnickou politikou rozumieme súbor legislatívnych opatrení a finanèných
nástrojov, ktoré vytvára tát v oblasti vedy a techniky. Ako sme zdôraznili u v úvode
celej publikácie, vhodnejie by bolo pravdepodobne hovori o vede a technológii, vzh¾adom
na terminológiu pouívanú v legislatíve, vládnych dokumentoch aj iných publikáciách
vak pouívame tradiènejie spojenie vedeckotechnická politika.
V predkladanej kapitole analyzujeme vedeckotechnickú politiku na Slovensku
aj vo vybraných iných krajinách a h¾adáme odporúèania pre ïalie zlepenia.
Pre úèely tohto textu sme zvolili èasovú periodizáciu, pod¾a ktorej budeme hodnoti
opatrenia a nástroje vedeckotechnickej politiky na Slovensku:
m v predtransformaènom období: 1948 - 1989
m v poèiatoènom transformaènom období: 1990 - 1997
m a osobitnú èas budeme venova pokroèilému transformaènému obdobou: 1998 - 2002
Okrem toho sa v kapitole venujeme aj vedeckotechnickej politike v iných krajinách
s osobitným dôrazom na susedné krajiny tzv. visegrádskej tvorky.

4.2. Predtransformaèné obdobie na Slovensku
Predtransformaèné obdobie výstine charakterizuje materiál Pøehled vìdní a technické
politiky ÈSFR vypracovaný Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
v roku 1992.
V období socializmu bola vedeckotechnická politika formulovaná centrálne na úrovni
tátnych orgánov zodpovedných za oblas vedy a techniky, ktoré boli èasto reorganizované
a premenúvané. Od vzniku federácie v roku 1968 patrila oblas vedy a techniky do spoloènej
pôsobnosti federálnych tátnych orgánov a orgánov národných republík, prièom rozhodujúce
kompetencie mali federálne orgány.
Súbor legislatívnych opatrení pre oblas vedy a techniky z tohto obdobia èiastoène
ilustruje príruèka Právne predpisy pre úsek rozvoja vedy a techniky, ktorú vydal
Výskumný ústav kultúry v Bratislave v roku 1979.
Hlavným nástrojom vednej a technickej politiky bol tátny plán rozvoja vedy
a techniky, ktorý sa èlenil na:
m tátny plán základného výskumu
m tátny plán technického rozvoja
m tátny plán ekonomického výskumu
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Plány sa spracovávali na roèné a 5-roèné obdobie a predstavovali súbor jednotlivých
rieených úloh bez hlbích vzájomných väzieb. Na zaèiatku 70-tych rokov boli tieto plány
premenené do súboru tátnych programov. Popri tátnom pláne technického rozvoja
existovali ete rezortné a odborové plány technického rozvoja zostavované na prísluných
ministerstvách a riadite¾stvách výrobných hospodárskych jednotiek a podnikové plány
technického rozvoja realizujúce podnikovú technickú politiku.
Základná truktúra výskumu a vývoja
V roku 1951 vo výskumných a vývojových organizáciách bolo zamestnaných len
okolo 14 tisíc pracovníkov, v roku 1970 to u bolo okolo 147 tisíc pracovníkov a ku koncu
roku l988 sa ich poèet ustálil na hranici 200 tisíc. V tomto období sa vak vlastným
výskumom a vývojom zaoberalo len 57 % pracovníkov z tohto poètu.
Základný výskum bol pod¾a sovietskeho modelu sústredený v akadémiách vied v Èeskoslovenskej akadémii vied zaloenej v roku 1952 a v Slovenskej akadémii vied
zaloenej v roku 1953. Na ich pôde bola vytvorená rozsiahla sie vedeckých ústavov.
Na rozdiel od praxe západných krajín Akadémie prestali existova len ako uèené
spoloènosti, ale prevzali od vysokých kôl výluènú zodpovednos za rozvoj základného
výskumu.
Práve do tohto obdobia mono datova výrazné oslabenie výskumného potenciálu
vysokých kôl, ktorý pretrváva a doteraz a je výraznou deformáciou èeského aj slovenského
výskumu a vývoja. Aj napriek tomu, e výskum bol zaradený do 5-roèných tátnych
plánov výskumu a vývoja, na vysokých kolách bol povaovaný za okrajovú èinnos.
Z toho dôvodu boli na vysokokolskú vedu vyèleòované ve¾mi malé zdroje - pribline
len jedna pätina celkových výdavkov, ktoré mala k dispozícii ÈSAV a SAV. Napriek tomuto
obmedzeniu sa vysoké koly v celom tomto období zapájali do rieenia úloh tátneho
plánu základného výskumu, kde dlhodobo zabezpeèovali pribline 40 % celkovej
rieite¾skej kapacity týchto úloh. Práve v tomto rámci sa realizovala spolupráca akadémií
vied a vysokých kôl. Vysoké koly sa okrem toho podie¾ali na rieení úloh tátneho plánu
technického rozvoja a tátneho plánu ekonomického výskumu.
Vzahy aplikovaného výskumu k výrobe v tzv. rezortnom alebo podnikovom sektore
boli zaèiatkom 50. rokov oslabené formovaním siete samostatných výskumných ústavov.
Na konci tohto desaroèia v súvislosti so zavádzaním tzv. novej sústavy riadenia
a prestavby výrobno-technickej základne bol aplikovaný výskum znovu zaèleòovaný
do výrobných podnikov - práve vtedy zriaïovaných výrobných hospodárskych jednotiek.
Výrobné hospodárske jednotky predstavovali monopoly, ktoré zákonite nemali záujem
na inovaèných programoch. Z toho dôvodu nemohli vytvori stimulujúce prostredie pre
èinnos týchto výskumných ústavov. Ani reforma v druhej polovici 80. rokov oznaèovaná
ako prestavba hospodárskeho mechanizmu neposilnila vzahy a väzby medzi výskumom
a výrobou, po ktorej sa v tomto období tak vehementne volalo, a ktorá mala predstavova
spojenie plánovania s prvkami trhovej ekonomiky. Monopolná truktúra ekonomiky
sa nezmenila a rovnako sa nepodarilo zavies reálny trhový mechanizmus. Uskutoènili
sa legislatívne kroky k posilneniu nezávislého postavenia tátnych výskumných podnikov.
Tieto zostávali v tátnom vlastníctve, ale boli odkázané na samofinancovanie a ich
èinnos sa viazala na rovnaké ukazovatele a daòové odvody ako u výrobných podnikov.
tátne výskumné podniky sa museli odkláòa od výskumnej èinnosti a orientova sa na
sluby, vlastnú výrobu a iné aktivity, ktoré im umoòovali dosahova zisk.
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Financovanie výskumu a vývoja
Výka výdavkov na výskum a vývoj bola závislá od plnenia plánov vo výrobe. Úlohy
tátnych plánov výskumu boli financované úplne alebo èiastoène, t.j. s podielovou
úèasou uívate¾ov zo tátneho rozpoètu. Devízové prostriedky na vedecké prístroje
a zariadenia boli poskytované z centrálnych zdrojov výskumným ústavom a niekedy aj
uívate¾om výskumu. tát financoval èinnos rozpoètových a príspevkových organizácií,
ïalej investiènú výstavbu výskumných skúobných a poloprevádzkových objektov,
pecializovaných vedeckotechnických informaèných stredísk, nákup zahraniènej a technickej
odbornej literatúry a nákup licencií. tát rovnako ude¾oval tipendiá na zahranièné
stáe ale prakticky výluène do krajín RVHP. Okrem tátneho rozpoètu ïalím dôleitým
zdrojom financovania výskumu a vývoja predstavovali prostriedky podnikovej hospodárskej
sféry. Úverové prostriedky a pôièky boli vyuívané pre výskum len v minimálnej
miere. Financovanie zo zahranièných zdrojov a nadácií z pochopite¾ných zdrojov
neexistovalo.
Od roku 1965 a do roku 1989 predstavoval podiel celkových výdavkov na vedu
a techniku z hrubého domáceho produktu (HDP) v bených cenách 4 %. Pri tom
podstatne klesal podiel prostriedkov zo tátneho rozpoètu na celkovom objeme výdavkov
na vedu a techniku od 58,8 % v roku 1960, cez 47,4 % v roku 1970 a na 40 % v roku 1980,
ktorý sa potom udriaval a do konca 80-tych rokov.
V roku 1989 predstavoval podiel celkových výdavkov na výskum a vývoj na vytvorenom
HDP v bených cenách 4 %, èo predstavovalo rovnakú úroveò ako v roku 1965. Tento
vysoký podiel bol dôsledkom uzavretosti èeskoslovenskej ekonomiky a z toho
vyplývajúcej potreby orientova sa na vlastný výskumný potenciál. Tento musel kry
základné potreby èeskoslovenského priemyslu charakterizovaného irokou výrobnou
truktúrou a závislosou na vývoze a dovoze. Otázna je najmä efektívnos vynakladania
týchto prostriedkov ako aj to, do akej miery boli vetky vynakladané na èinnosti, ktoré
by sme dnes povaovali za výskum a vývoj.
Medzinárodná spolupráca
Od roku 1948 bola celá medzinárodná spolupráca prednostne orientovaná na èlenské
krajiny RVHP. aisko tejto spolupráce bolo zamerané na dvojstrannú výmenu vedeckej
a technickej dokumentácie, na vzájomné konzultácie vedeckých a technických pracovníkov.
Postupne sa vak vyuívali aj iné formy spolupráce: dvojstranná a mnohostranná
koordinácia vedeckých a technických výskumov, zmluvná kooperácia, zriaïovanie
medzinárodných vedeckotechnických teamov, spoloèných laboratórií a ústavov napríklad Ústav jadrových výskumov v Dubne pri Moskve. Celkove vak bola táto
spolupráca málo efektívna, ak ju hodnotíme z h¾adiska rastu výroby progresívnych
výrobkov a technologických postupov.
Spolupráca so západnými krajinami bola celkove obmedzená a orientovaná na nákup
a predaj licencií. Dvojstranné dohody uzatvorené s vládami týchto krajín vytvárali
základný rámec pre vedecké a technické kontakty. V 80. rokoch sa významnou formou
technologického transferu zo západných krajín stali výrobné kooperácie. Koncom roku
1988 bolo zaregistrovaných 250 takýchto kooperaèných zmlúv. Celkový roèný obrat
pri tejto spolupráci presiahol 2 mld. Kès. Spolupráca s rozvojovými krajinami bola
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platformou pre rozírenie ekonomickej podpory prokomunisticky orientovaných
reimov - Kuby, Mozambiku, Angoly a iných.
Èeskoslovensko v rokoch 1970 - 1989 nakupovalo v priemere okolo 50 licencií roène,
z toho asi 30 v nesocialistických krajinách a zostatok z èlenských krajín. V rokoch 1986 - 1987 dosiahli celkové devízové výdavky na nákup a realizáciu licencií okolo 5,9 mld. Kès - èo predstavovalo len 1,4 % z celkového èeskoslovenského dovozu. V rokoch 1970 - 1989 Èeskoslovensko predávalo v priemere kadý rok okolo 40 licencií, z toho okolo
20 do krajín RVHP. Poèas celého hodnoteného obdobia bola celková bilancia licenèného
obchodu pasívna.
Vplyv predtransformaèného obdobia na súèasnos
Negatívne tendencie predtransformaèného obdobia sa hlboko zakorenili do celej
truktúry a obsahovej náplne výskumu a vývoja a poznamenali celú nasledujúcu
poèiatoènú etapu transformácie predovetkým tým, e aj poèas 90. rokov:
m pretrvávalo výrazné oslabovanie tvorivej aktivity a celkového potenciálu výskumu
a vývoja uplatòovaním administratívno - direktívnych metód riadenia
m absentovalo konkurenèné prostredie, ktoré viedlo k nivelizácii a rovnakej chudobe
pre vetkých výskumníkov bez oh¾adu na ich výkonnos
m prehlbovalo sa materiálno-technické, informaèné, a tým aj technologické
zaostávanie za vyspelými krajinami, ale predovetkým krajinami V-4
m pretrvávalo neproporèné financovanie vedy a techniky zo tátneho rozpoètu
medzi vysokými kolami, akadémiami a podnikovým sektorom v neprospech
vysokých kôl

4.3. Transformaèné obdobie na Slovensku
Poèiatoèné transformaèné obdobie poèas existencie ÈSFR
V prvých dvoch rokoch poèiatoèného transformaèného obdobia (1990 - 1991)
bola vedná a technická politika formulovaná na federálnej a republikových úrovniach.
Politické opatrenia, ktoré sa zaèali uplatòova, museli nielen korigova nedostatky
z minulosti v oblasti vedy a techniky, ale sa museli orientova na vyuívanie relevantných
skúseností krajín s trhovou ekonomikou. Dochádza k znaènému poklesu výskumných
a vývojových pracovníkov: z pribline 200 tisíc v roku 1989 na necelých 160 tisíc
v roku 1990. V októbri 1990 prijala vláda ÈSFR Zásady tátnej politiky v oblasti
vedy a výskumu. Stanovili garantovanie slobody výskumnej èinnosti, repektovanie
rozvoja vedy pod¾a zásad autonómie, vytvorenie plurality finanènej podpory výskumu
v záujme obnovenia úzkeho prepojenia výskumu a vzdelávania, ako aj výskumu
a hospodárstva. Zásady súèasne pecifikovali opatrenia pre najbliie obdobie, ku ktorým
mali patri:
m prispôsobovanie intitucionálnych truktúr výskumu a vysokých kôl k formám
uplatòovaným v západných krajinách
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m vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj vedeckého a výskumného potenciálu,
vrátane výskumu na vysokých kolách
m zavedenie nového systému financovania výskumu s oh¾adom na prechod od
intitucionálneho financovania k úèelovému financovaniu
m umonenie vo¾ného prístupu k finanèným zdrojom, hlavne k peciálnym fondom
pre vetky subjekty na základe verejnej súae
m zavedenie grantového systému v ÈSAV, SAV a na vysokých kolách
V rámci spoloèenských zmien po roku 1989 ÈSAV a SAV sa vzdali svojho monopolného
postavenia v oblasti vedy a v základnom výskume. V máji 1990 bol prijatý Zákon
o vysokých kolách è. 172/1990, ktorý charakterizuje vysoké koly ako vrcholné vzdelávacie,
vedecké a umelecké intitúcie, ktorých poslaním je poskytova vysokokolské vzdelanie
na základe tvorivého vedeckého bádania a tvorivej umeleckej èinnosti.
Poèiatoèné transformaèné obdobie na Slovensku
V poèiatoènom transformaènom období v oblasti vednej a technickej politiky sa poèas
prvých dvoch rokov na Slovensku vytvorili dobré predpoklady na urýchlenie celého procesu.
Vláda v novembri 1990 prijala Zásady tátnej politiky vo vede a výskume a v decembri
1991 schválila v súèinnosti s názormi celej vedeckotechnickej komunity nasledovné
priority vednej a technickej politiky:
m
m
m
m
m
m
m

rozvoj základných vedných odborov a vzdelania
zvýenie úrovne zdravia a zdravej výivy
zvýenie starostlivosti o ivotné prostredie
rozvoj mikroelektroniky a informatiky
podpora rozvoja nových materiálov
racionalizácia produkcie a úspor energií
ekonomické vyuitie domácej surovinovej základne a podpora recyklaèných
technológií

V tom istom roku sa zriadila Rada vlády pre vedu a techniku ako poradný orgán
vlády na èele s podpredsedom vlády. Rade boli zverené nasledovné kompetencie:
m posudzova návrhy koncepcií vedeckotechnickej politiky Slovenskej republiky
m posudzova navrhované prioritné oblasti vedy a techniky a navrhova nové
prioritné oblasti vedy a techniky
m prerokúva zásadné otázky súvisiace so zabezpeèovaním výskumnej a vývojovej
èinnosti a návrhy legislatívnych úprav v oblasti vedy a techniky
m prerokúva zásadné otázky súvisiace s medzinárodnou vedeckotechnickou
spoluprácou a navrhova opatrenia na koordinovaný postup v tejto oblasti
m vyjadrova sa k návrhom na celkový objem a rozdelenie prostriedkov na podporu
vedy a techniky zo tátneho rozpoètu
Významným poèinom v prvých dvoch rokoch poèiatoèného transformaèného obdobia
na Slovensku bol takmer súèasný vznik grantových agentúr pre vedu na pôde vysokých
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kôl a SAV. Obidve agentúry sa sformovali na podnet samosprávnych orgánov vedeckej
komunity na báze kuriózneho a nikde v zahranièí nerealizovaného kadoroèného
prevodu intitucionálnych výdavkov na úèelové z rozpoètovej kapitoly pre vedu
a techniku M SR a SAV. Následne, v roku 1992 vytvorili vysoké koly a SAV spoloènú
grantovú agentúru pre vedu - GAV, neskôr premenovanú na VEGA, v ktorej prihlásené
projekty doteraz hodnotia komisie zloené z pracovníkov V a SAV. Výdavky na projekty
prichádzajú stále oddelene z rozpoètovej kapitoly kadej intitúcie. Je zaujímavé, e najviac
výdavkov na èinnos GAV, dnenej VEGY sa uvo¾nili zo tátneho rozpoètu práve v roku
1991 - 187 miliónov Kès z rozpoètovej kapitoly SAV a 97 miliónov Kès z rozpoètovej
kapitoly M SR, èo predstavovalo 40 % ich výdavkov v bených cenách vyèlenených
na základný výskum. V ïalích rokoch u rozpoèet nebol tak tedrý a z rozpoètovej
kapitoly M SR sa na základe odporúèania Rady vysokých kôl presúvalo v priemere
okolo 60 miliónov Sk roène.
Najvýznamnejie legislatívne opatrenie v oblasti vedy a techniky, ktoré sa v tomto
období pripravovalo, bol Návrh zákona o organizácii a tátnej podpore vedy a techniky.
Predloený návrh zákona mal zakotvi právne záruky pre slobodný, tátom podporovaný
rozvoj vedy a techniky v Slovenskej republike a vytvori podmienky na výskumnú
a vývojovú èinnos. Mal vytvori model zaloený na jednotnom systéme tátneho
financovania na základe hodnotenia odbornej spôsobilosti výskumných a vývojových
pracovísk. Kládol dôraz na súèinnos ústredných orgánov tátnej správy a poradných
orgánov zloených z odborníkov vedy a techniky, podnikate¾skej sféry, finanèníctva
a tátnej správy. Osobitným cie¾om predloeného návrhu bolo dosiahnu úzke prepojenie
výskumu a vývoja s celkovým systémom vzdelávania. Navrhoval tie zmenu v spôsobe
financovania vedy a techniky s postupným prechodom z intitucionálneho na úèelové
financovanie výskumných projektov. Úèelové financovanie sa malo realizova na základe
súae. Návrhom zákona sa mal zriadi nezávislý orgán, zodpovedný za uplatòovanie
zdravej vedeckej súae, a to Fond vedy a techniky SR - súèasná Agentúra na podporu
vedy a techniky, ktorá vznikla o plných 11 rokov neskôr. Návrh bol na základe uznesenia
Predsedníctva SNR zo dòa 12. 4. 1992 predloený na 24. schôdzu SNR, ale následným
hlasovaním v pléne nakoniec na rokovací program zaradený nebol. V roku 1994 sa situácia
s mierne upraveným Návrhom zákona o tátnej podpore vedy a techniky zopakovala.
Tentoraz sa dostal do programu pléna NR SR, ale tam znovu, keïe bol posledný v poradí,
u nebol prerokovaný. Tieto dva neúspené pokusy o prijatie zákona upravujúceho
základné aspekty vednej a technickej politiky mali rozhodujúci vplyv na predåenie
poèiatoèného transformaèného obdobia, a tým zásadné zdranie celého transformaèného
procesu o viac ako 6 rokov. Poèas neho vláda zriadila Úrad pre stratégiu rozvoja
spoloènosti, vedy a techniky SR. Nejasne definované kompetencie v oblasti vednej
a technickej politiky sa stali sústavným predmetom sporu medzi Úradom
a Ministerstvom kolstva, z ktorého názvu práve vtedy vypadlo slovko vedy. Vláda
poèas tohto obdobia neschválila ani jeden zásadný legislatívny dokument z oblasti
vednej a technickej politiky a celá transformácia vrátane financovania a medzinárodnej
spolupráce ostala stá na màtvom bode - dokonca v niektorých zásadných otázkach ila
spä. Napríklad zruila sa Rada vlády pre vedu a techniku a celý prvok samosprávy bol
z celého procesu rozhodovania v oblasti vedy a techniky na dlhé obdobie vyradený.
Týchto stratených es rokov zanechalo hlboké stopy menovite v zaostávaní legislatívy
za krajinami visegrádskej tvorky, v medzinárodnej spolupráci, ale predovetkým
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v totálnej stagnácii úèelového financovania. Celá výskumno-vývojová komunita upadala
do letargie a beznádeje v dôsledku nekoneèného odkladania tak potrebných legislatívnych
úprav vo vetkých oblastiach vednej a technickej politiky.

4.4. Slovenská vedeckotechnická politika v súèasnosti
Úvod
Po vo¾bách v roku 1998 zaèalo Ministerstvo kolstva SR intenzívne pracova na reforme
vednej a technickej politiky. Táto reforma mala tri fázy:
1. príprava a schválenie koncepèných materiálov
2. príprava a schválenie nového legislatívneho rámca
3. realizácia nového legislatívneho a finanèného rámca
V prvej fáze Ministerstvo kolstva SR postupne pripravilo a predloilo na rokovanie
Vlády SR (v prípade Koncepcie aj na rokovanie NR SR) nasledovné dokumenty:
m Zásady tátnej vednej a technickej politiky (uznesenie vlády è. 727/1999)
m Nový model financovania vedy a techniky (uznesenie vlády è. 561/2000)
m Koncepcia tátnej vednej a technickej politiky do roku 2005 (uznesenie vlády
è. 724/2000 a uznesenie NR SR è. 1228/2000)
Na ich základe boli pripravené tyri nové zákony, ktoré realizovali tieto koncepèné
dokumenty:
m
m
m
m

zákon o Agentúre na podporu vedy a techniky
zákon o vede a technike
zákon o Slovenskej akadémii vied
zákon o vysokých kolách

Tretia fáza zaèína, a keï tieto zákony nadobudli úèinnos - v prípade zákona
o Agentúre v roku 2001, v prípade ostatných troch zákonov od 1. 4. 2002.
Do celého procesu vak významne zasiahol Audit súladu èinností a financovania
ústredných orgánov tátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti (ïalej len audit
ústrednej tátnej správy alebo Audit) realizovaný podpredsedom vlády pre ekonomiku
I. Mikloom. Vláda Slovenskej republiky Audit schválila 30. augusta 2000 uznesením
è. 694/2000 a uloila spolu 53 úloh na jeho realizáciu. Pre oblas vedy a techniky boli
k¾úèové nasledovné z nich:
m úlohy C.5, C.7 a C.8, pod¾a ktorých malo vye 50 tátnych rozpoètových
a príspevkových organizácií prejs od 1. 1. 2001 na výhradne úèelové financovanie
a do 1. 1. 2002 mali prejs zmenou vlastníckych vzahov. Medzi týmito organizáciami
bol aj výrazný poèet tzv. rezortných výskumných a vývojových intitúcií
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m úloha C.22, na základe ktorej sa mal rozíri existujúci právny rámec pre poskytovanie
verejných sluieb, a to najmä praktickým umonením realizácie viacerých verejných
sluieb vrátane výskumu a vývoja formou neziskovej organizácie poskytujúcej
veobecne prospené sluby
m úloha C.46, pod¾a ktorej mal minister kolstva zapracova odporúèania z dokumentu
Audit týkajúce sa financovania aplikovaného výskumu do pripravovaného zákona
o financovaní vedy a techniky
Úloha C.22 nakoniec viedla k prijatiu:
m zákona o podmienkach premeny niektorých rozpoètových organizácií a príspevkových
organizácií na neziskové organizácie
m novely zákona è. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
veobecne prospené sluby
Výsledkom vzájomnej interakcie koncepcie M SR a koncepcie Auditu bola nakoniec
významná ingerencia mylienok Auditu v procese prípravy uvedenej tvorice zákonov.
Preto analýza prípravy, ale najmä výsledkov reformy vednej a technickej politiky, musí
obsahova nasledovné analýzy:
m
m
m
m
m

cie¾ov a filozofie koncepcie M SR
cie¾ov a filozofie Auditu
ich vzájomného vzahu a súladu/nesúhlasu
vplyvu týchto faktorov na prípravu a koneèné znenie vetkých uvedených zákonov
vplyv koneèného znenia týchto zákonov na vedu a techniku na Slovensku

Výsledok týchto analýz mono zjednoduene zhrnú do nasledovných výsledkov:
m ciele oboch koncepcií sú podobné
m filozofický postoj ako dosiahnu tento cie¾, sa vak v mnohých bodoch výrazne
líi
m koneèné znenie vetkých relevantných zákonov je kompromisom medzi oboma
filozofiami
m aj keï kompromisné znenie má viaceré slabiny, predstavuje výraznú monos
pre rozvoj výskumu a vývoja na Slovensku
m podmienkou vak je výrazný tlak vedeckotechnickej komunity na vládu, M SR
a Agentúru na podporu vedy a techniky pri konkrétnom napåòaní zákona v oblasti
alokácií financií, personálnych rozhodnutí a transparentnosti
Filozofia M SR vs. filozofia Auditu
Ministerstvo kolstva pripravilo u uvedené materiály, ktoré obsahujú rozsiahle
pasáe o cie¾och reforiem v oblasti vedy a techniky. Mnohé z nich sú vak nato¾ko vágne
alebo veobecné, e neumoòujú vydestilova skutoènú ambíciu jednotlivých materiálov.
Napríklad Koncepcia tátnej vednej a technickej politiky do roku 2005 obsahuje nasledovné
hlavné ciele:
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1. dôsledná koordinácia tátnej vednej a technickej politiky a odvetvových politík
v oblastiach priemyslu, energetiky, pôdohospodárstva, dopravy, telekomunikácií,
vnútornej a vonkajej bezpeènosti tátu, obrany, vzdelávania a výchovy, zdravotníctva
a v sférach sociálnej, kultúrnej, environmentálnej, zahraniènej a pod.
2. vytvorenie podmienok pre priblíenie úrovne vedy a techniky SR k úrovni
v porovnate¾ných tátoch Európskej únie do roku 2005
3. vytvorenie podmienok pre rozirovanie a skvalitòovanie medzinárodnej
vedeckotechnickej spolupráce
4. zvýenie výkonnosti a efektívnosti výskumu a vývoja najmä prostredníctvom:
m nových a novelizovaných právnych predpisov v súlade so tandardami EÚ
m systémových opatrení pre úèinnejiu podporu vedy a techniky
m systémových opatrení na efektívne uplatòovanie výsledkov vedy a techniky
v hospodárskej a spoloèenskej praxi
m nepretritej podpory príprave novej generácie odborníkov výskumu a vývoja
na vysokých kolách, odbornému rastu a zvyovaniu vedeckej kvalifikácie
pracovníkov výskumu a vývoja v súlade so tandardmi vyspelých krajín
m vytvárania podmienok pre uplatnenie odborne a organizaène zdatných pracovníkov
v oblasti riadenia výskumu a vývoja
m zavedenia systému hodnotenia (evaluácie), akreditácie a certifikácie organizácií
a pracovísk výskumu a vývoja kompatibilného s podobnými systémami v EÚ
5. zvyovanie úrovne prepojenia (súèinnosti) tátneho sektora, sektora vysokých
kôl a podnikate¾ského sektora organizácií a pracovísk výskumu a vývoja SR pri
inovaènom rozvoji výrobných a nevýrobných odvetví
6. urýchlenie transferu výsledkov výskumu a vývoja v rámci rozvojového
a retrukturalizaèného procesu hospodárstva a spoloènosti
Preto sa pri h¾adaní cie¾ov sústredíme na dve skupiny cie¾ov obsiahnuté v týchto
materiáloch, ktoré sú konkrétnejie. Prvá pochádza z Nového modelu financovania vedy
a techniky a obsahuje:
m prioritné financovanie tátnych programov výskumu a vývoja a tátnych objednávok
výskumu a vývoja
m prioritná podpora komplexným rieeniam úloh rozvoja vedy a techniky, ktoré vyadujú
spoluprácu sektorov výskumu a vývoja (vysokokolského, tátneho a podnikate¾ského)
m nový prístup k intitucionálnemu financovaniu výskumu a vývoja, ktorý zabezpeèí
efektívnejie zhodnotenie prostriedkov tátneho rozpoètu a výraznejie zainteresovanie
zamestnancov výskumu a vývoja na výsledkoch rieení
m podpora a vytváranie podmienok pre realizáciu výsledkov najmä priemyselného
a aplikovaného výskumu, ktoré prináajú postupne, resp. okamite ekonomický efekt
m princíp kumulácie rozpoètových a mimorozpoètových prostriedkov na nadrezortnú
úèelovú podporu úloh rozvoja vedy a techniky prostredníctvom Agentúry pre
podporu vedy a techniky SR
m potreba vytvorenia podmienok pre úèinnejiu diverzifikáciu zdrojov na priamu
podporu vedy a techniky
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Ïalia skupina cie¾ov pochádza z Koncepcie tátnej vednej a technickej politiky
do roku 2005 a ide o parciálne ciele vyplývajúce zo snáh o vytvorenie spoloèného
európskeho výskumného priestoru:
m vytváranie siete z existujúcich centier excelencie v Európe a vytváranie
virtuálnych centier s vyuitím nových interaktívnych komunikaèných nástrojov
m spoloèný prístup k potrebám a financovaniu ve¾kých výskumných zariadení
v Európe
m väèie zosúladenie implementácie národných a európskych výskumných aktivít
a uie vzahy v spolupráci organizácií výskumu a vývoja v Európe
m lepie vyuitie nástrojov a zdrojov na iniciovanie investícií do výskumu a inovácií:
ako sú systémy nepriamej pomoci (v rámci pravidiel Európskeho spoloèenstva
o tátnej pomoci), patenty, rizikový kapitál
m vytvorenie spoloèného systému hodnotenia implementácie vedných a technických
politík
m viac podporných a viac mobilných ¾udských zdrojov:
- väèia mobilita výskumníkov a zavedenie európskej dimenzie do vedeckých kariér
- zvýenie významu miesta a úlohy ien vo výskume
- stimulácia mladých pracova vo výskume a ku kariére vo vede
m väèia európska súdrnos vo výskume zaloená na pièkových znalostiach transferu
poznatkov na regionálnej a lokálnej (miestnej) úrovni a na úlohe regiónov
v európskych výskumných úsiliach
m spájanie výskumných spoloèenstiev, firiem a výskumníkov zo západnej
a východnej Európy
m zlepenie príalivosti Európy pre výskumníkov z krajín zvyného sveta
m podpora spoloèných sociálnych a etických hodnôt v oblasti vedy a techniky
Cie¾om Auditu bolo zlepenie v ústrednej tátnej správe (do ktorej formálne patria
vetky tátne rozpoètové a príspevkové organizácie vrátane tých výskumných) v troch
oblastiach:
m zvýenie efektívnosti
m zvýenie kvality
m zníenie korupcie
Audit vo svojich odporúèaniach rozlioval tzv. trhové a netrhové aktivity. Trhové
aktivity predstavujú poskytovanie sluieb alebo tovaru, ktoré vykonávajú èi môu
vykonáva neziskové a/alebo komerène orientované organizácie. Netrhové aktivity
sú èinnosti, ktoré svojou podstatou nemajú trhový charakter a verejné intitúcie ich tandardne
internalizujú, teda realizujú samy. Od súkromného sektora si nanajvý objednávajú
niektoré vstupy. Výskum a vývoj patria medzi trhové aktivity, pri ktorých Audit
odporúèal najmä:
m zavedenie transparentnosti èinností, financovania a nákladov
m prechod z priamej kontroly poskytovate¾ov tovarov a sluieb na poskytovanie
tovarov a sluieb pod¾a dohody, teda kontraktuálnych vzahov
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m zvýenie konkurencie a liberalizáciu poskytovania sluieb a tovarov
m postupná zmena vlastníka pri poskytovate¾och tovarov a sluieb dnes vlastnených
tátom1
m liberalizácia mzdových, trukturálnych a rozpoètových pravidiel pre poskytovate¾ov
týchto sluieb
m vytvorenie nového právneho rámca pre poskytovanie tých trhových aktivít,
pre ktoré nie sú vhodné dnes existujúce právne formy organizácie
Tieto ciele boli neskôr v spolupráci so skupinou výskumníkov z V, SAV a rezortných
výskumných organizácií pretlmoèené do nasledovných 7 princípov zameraných osobitne
na oblas výskumu a vývoja:
m finanène podporova z verejných zdrojov len aktivity v oblasti výskumu
a vývoja spåòajúce aspoò jedno z nasledovných kritérií. Po prvé, výskum a vývoj
medzinárodnej úrovne. Po druhé, výskum a vývoj, ktorého relevantnos potvrdí
vloením èasti finanèných prostriedkov iný domáci alebo zahranièný subjekt
vrátane podnikate¾ov a Európskej únie. Po tretie, výskum a vývoj vychádzajúci
z priorít tátu. Po tvrté, výskum a vývoj pokrývajúci oblas verejných statkov
a národného dedièstva. Po piate, aktivity podporujúce rozvoj ¾udských zdrojov
vo vede
m rozde¾ova nenávratné aj návratné finanèné prostriedky na výskum a vývoj
prostredníctvom otvorenej súae, a to nielen prostriedky na konkrétne projekty
výskumnej a vývojovej èinnosti, ale aj prostriedky na intitucionálny rozvoj a iné
aktivity súvisiace s vedou
m spruni systém rozde¾ovania finanèných prostriedkov tak, aby reagoval na nové
trendy vo vede, obsahoval mechanizmy zabezpeèujúce kontinuitu financovania
perspektívneho výskumu v horizonte viacerých rokov a súèasne jednoduché pravidlá
na zastavenie financovania a ukonèenie neperspektívnych projektov
m zverejni a dodriava jasné pravidlá zabezpeèujúce skutoène konkurenèné
prostredie pri rozde¾ovaní zdrojov a monos úèinnej kontroly ich efektívneho
vyuitia. Konkurenèné prostredie existuje len vtedy, ak majú vetci uchádzaèi
naozaj rovnakú monos získa finanèné prostriedky na kvalitný výskum bez
otvorených alebo skrytých zvýhodnení. Podpori prostredie pre viaczdrojové
financovanie výskumu a odstráni rezortizmus ako uzavretý systém pride¾ovania
prostriedkov, v ktorom dominuje administratívny aparát jednotlivých ústredných
orgánov tátnej správy a iných správcov rozpoètových kapitol

1

Zmena vlastníka znamená:
m prechod na niektorú inú právnu formu: nezávislá verejná organizácia, nezisková organizácia
poskytujúca veobecne prospené sluby
m integrácia s niektorou inou organizáciou centrálneho verejného sektora, ktorá nie je priamo riadená
ústrednými orgánmi (vysoké koly, prípadne SAV)
m prechod pod kontrolu územnej samosprávy
m prechod pod kontrolu iných subjektov, ktoré majú intitucionálny záujem na rozvoji èinnosti
prípadne intitúcie (napríklad profesijné zdruenia, odbory, cirkev a pod.)
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m oddeli politické, administratívne a odborné rozhodovanie o pride¾ovaní
prostriedkov na výskum a vývoj a vytvori dobre zabezpeèený právny a organizaèný
rámec pre rozhodovanie odborníkov o rozdelení prostriedkov. Politicky (ale
vychádzajúc z odborných analýz vedeckej a podnikate¾skej komunity) sa má
rozhodova o rozdelení peòazí medzi jednotlivé oblasti výskumu a vývoja.
O pridelení finanèných prostriedkov na konkrétne projekty v rámci takto
definovaných oblastí a programov vak má rozhodova výhradne odborná
komisia vytvorená na princípe individuálnej odbornosti z najkvalitnejích
domácich a zahranièných výskumníkov v danej oblasti, nie na základe princípu
reprezentovania jednotlivých intitúcií, rezortov èi zväzov. Výhradnou úlohou
administratívneho aparátu má by efektívne organizaèné zabezpeèenie celého
procesu pride¾ovania finanèných zdrojov
m vytvori úèinný rámec pre etické konanie a rieenie konfliktu záujmov vetkých
úèastníkov procesu rozde¾ovania finanèných prostriedkov tak, aby bola zabezpeèená
dôvera vedeckej a podnikate¾skej komunity v tento systém
m prija právny rámec pre verejné intitúcie výskumu a vývoja zabezpeèujúci
ochranu verejného záujmu a zároveò repektujúci potreby týchto organizácií.
Takýmto rámcom nie sú v súèasnosti existujúce formy rozpoètovej a príspevkovej
organizácie. V tejto súvislosti je tie potrebné definova jasné pravidlá pre vznik
verejných organizácií v oblasti výskumu a vývoja a jasné pravidlá pre zánik
neúspených organizácií
Mono teda kontatova nasledovné spoloèné prvky medzi filozofiou Ministerstva
kolstva SR a filozofiou Auditu:
m
m
m
m
m
m
m

potreba skutoèných priorít vo vednej a technickej politike
potreba diverzifikácie zdrojov na výskum a vývoj
dôraz na väèiu konkurenciu a motiváciu pre intitúcie aj jednotlivcov
dôraz na výskum a vývoj zaloený na dopyte praxe
potreba európskeho priestoru vo vede a technike
dôraz na kvalitu výskumných a vývojových pracovísk
dôraz na etiku a rozvoj ¾udských zdrojov

Mono vak hovori aj o viacerých ve¾mi dôleitých rozdieloch, ktoré bliie
rozoberáme v nasledovnom texte.
Organizácia výskumu
Ministerstvo kolstva SR nevnímalo túto otázku ako prioritnú a nový systém nemenil
výrazne prostredie, v ktorom mala väèina organizácií pôsobi ako rozpoètové
a príspevkové organizácie zriaïované pod¾a zákona o rozpoètových pravidlách (rezortné
výskumné ústavy na základe rozhodnutia prísluného ministerstva, ústavy SAV na
základe rozhodnutia vedenia SAV a fakulty èi iné súèasti vysokých kôl na základe
rozhodnutia vedenia verejnej vysokej koly).
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Filozofia Auditu smerovala k nasledovným zmenám:
m väèina rezortných výskumných ústavov by sa sprivatizovala alebo premenila
na neziskové organizácie súkromnoprávneho typu; alternatívou bol prechod pod
vysoké koly alebo do SAV tam, kde je vhodnejí tento prístup
m zostávajúce verejné organizácie výskumu a vývoja (najmä SAV) by preli
podobnou transformáciou ako vysoké koly v prechode na verejnú vysokú kolu
V prípade Slovenskej akadémie vied by to znamenalo prelomenie súèasného federálneho
modelu SAV v prospech konfederaèného modelu, v ktorom by vedenie SAV malo len
malé praktické právomoci a jednotlivé ústavy by nadobudli takmer absolútnu autonómiu.
V závislosti od rozhodnutia o finanènom systéme by sa SAV ako celok zmenila buï na
vnútornú grantovú agentúru, alebo na zdruenie ústavov.
Táto transformácia by vak v spojení s finanènými zmenami znamenala koniec tzv.
istoty chudoby, teda záruky dlhodobej existencie, aj keï s mizerným rozpoètom,
pretoe presun pride¾ovania prostriedkov na súanom základe by znamenal aj monú
insolventnos neúspených, ale naopak aj moné výrazné zvýenie rozpoètu. Ak by vak
mala v systéme by umonená prunos, rovnako by sa musel umoni aj vstup do odvetvia.
Preto by takýto systém vyadoval jasné pravidlá pre vznik verejných organizácií
v oblasti výskumu a vývoja a jasné pravidlá pre zánik neúspených organizácií.
S tým by súviseli aj nové pracovnoprávne vzahy, ktoré by väèine zamestnancov
nemohli poskytnú istotu pracovného pomeru na dobu neurèitú. Vzh¾adom na potrebu
flexibility intitúcie by ve¾ká èas výskumníkov najmä na doktorandskej a postdoktorandskej
úrovni bola najímaná na konkrétne projekty alebo na dobu urèitú s tým, e istotu
definitívy by mala len úzka skupina jadra ústavu.
Integrálnou súèasou takéhoto prístupu je podpora konzorcií a ad hoc zdruení ako
aj podpora integrácii intitúcií. V oboch prípadoch mono hovori o vysokom poète
organizácií výskumu a vývoja na Slovensku, nie vak o snahe ich zluèova umelo - skôr
vytvori prostredie, v ktorom sa mnohé organizácie rozhodnú zlúèi samy od seba.
Financovanie
V oblasti financovania smerovala filozofia M SR k väèiemu dôrazu na úèelové
financovanie a zavedeniu urèitých minimálnych kvalitatívnych podmienok pre intitucionálne
financovanie (periodické hodnotenie, resp. akreditácia a certifikácia). Navrhovaný
systém vak ponechával väèinu reálneho rozhodovania na rezortoch a nevytvoril by
skutoènú rovnos príleitostí medzi jednotlivými typmi intitúcií, keïe:
m periodické hodnotenie by realizovali rezortné komisie (s akreditáciou z centrálnej
komisie) a navye kritériá boli zamerané najmä na kritériá nesúvisiace s kvalitou
výskumnej a vývojovej èinnosti
m relevantné rozhodovacie orgány v iných prípadoch by pozostávali z delegovaných
zástupcov ústredných orgánov a výskumnej komunity
m intitucionálne financovanie by sa vzahovalo len na tátne organizácie,
rozhodovali by o òom rezorty a bola by z neho ïalej financovaná èinnos
rozpoètových a príspevkových organizácií
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m tátne programy by administrovali rezorty s minimálnou reguláciou zákonom
m neexistovali by limity na tátne objednávky, ktoré kreujú a pride¾ujú rezorty
Filozofia auditu smerovala k radikálnejím krokom v podobnom smere:
m kvalitu rozhodovania pri pride¾ovaní prostriedkov by zabezpeèovali explicitné
nároèné kritériá na èlenstvo v ktoromko¾vek relevantnom orgáne, kde by úèastníci
nereprezentovali intitúcie a existovalo by výrazné zastúpenie zahranièných vedcov
m intitucionálne financovanie by existovalo len na konkrétne projekty zlepenia
ivota intitúcie, pride¾ovalo by sa tie na základe súae a podiel intitucionálneho
financovania na celkových výdavkoch na vedu a techniku by postupne klesal
m hlavným nástrojom financovania vedy a techniky by boli tátne programy, avak
s inou truktúrou rozhodovacích orgánov (viï niie), ako aj so zameraním
na spolufinancovanie vetkých výskumných aktivít, ako aj podporu výskumu a
vývoja v oblasti verejných statkov (zdravotníctvo, vzdelávanie) a národného dedièstva
ako aj programy prierezového charakteru (napr. financovanie vedeckej mobility)
m pri tátnych programoch by sa oddelilo politické, administratívne a odborné rozhodovanie
o pride¾ovaní prostriedkov na výskum a vývoj (viï u uvedených sedem princípov)
m dôraz by sa kládol na spolufinancovanie aktivít, ktorých relevantnos dokázal
vloením èasti prostriedkov niekto iný - v praxi najmä podnikate¾ské subjekty
a Európska únia
m zruili by sa tátne objednávky s výnimkou expertíz pre potreby rezortov a otázok
obrany a bezpeènosti
m kládol by sa maximálny dôraz na vznik a posilnenie finanènej sily Agentúry
na podporu vedy a techniky
m na rozdiel od ministerskej filozofie sa výrazný dôraz kládol aj na otázky etiky
a transparentnosti, najmä povinného zverejòovania maximálneho rozsahu údajov
o projektoch, èlenoch orgánov a pod., ako aj regulácia konania èlenov rozhodovacích
orgánov z h¾adiska konfliktu záujmov (hlasovanie o projekte, kde je jednotlivec/jeho
organizácia spolurieite¾om a pod.)
Výsledkom stretu, ale aj èiastkovej zhody týchto dvoch filozofií bolo nakoniec
prijatie skupiny u spomínaných zákonov upravujúcich právny rámec pre výskum a vývoj.
V nasledujúcom texte rekapitulujeme obsah koneèného znenia týchto noriem.
Zákon o vede a technike
Najväèie kompromisy a najdlhie diskusie sa realizovali v súvislosti so zákonom
o vede a technike. Výsledkom bol kompromis, ktorý v mnohých prípadoch znamenal
výrazný posun v obsahu zákona, ako kompromis vak môe trpie nedostatoène jasnou
filozofiou tam, kde nastal rozpor medzi oboma stranami.
Medzi najvýznamnejie zmeny mono zaradi:
A. zavedenie kritérií pre úèas v radách tátnych programov, radách podprogramov
a komisií pre periodické hodnotenie ako aj verejnos ich napåòania jednotlivými
èlenmi týchto orgánov. Kadý èlen musí splni aspoò tri z nasledovných kritérií:
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m rozsiahla publikaèná èinnos, a to najmä v medzinárodne uznávaných periodikách,
monografie vydané v zahranièných vydavate¾stvách a pozvania na prednáky na
medzinárodných kongresoch
m viaceré domáce a zahranièné citácie svojej èinnosti
m úèas na významných medzinárodných projektoch v oblasti vedy a techniky
m utvorenie veobecne uznávanej vedeckej koly dokumentovanej medzinárodne
uznávanými nasledovníkmi spåòajúcimi podmienky pod¾a písmena a)
m udelenie patentov v Slovenskej republike alebo ich udelenie na základe medzinárodnej
prihláky s osobitným dôrazom na priemyselné vyuívanie patentov
m podiel na uskutoèòovaní významných technických diel a projektov
m významné technicko-ekonomické výsledky pri uskutoèòovaní vlastných výsledkov
výskumu a vývoja v hospodárskej praxi
m ekonomicky úspené riadenie hospodárskych alebo výskumno-vývojových
intitúcií s totoným predmetom èinnosti ako prísluné odbory tátneho programu
alebo podprogramu
Na druhej strane na tomto prípade mono ilustrova aj problémy kompromisu, kde
oproti pôvodnému návrhu vychádzajúcemu z Auditu boli pridané posledné dve kritériá,
ktoré do urèitej miery rozriedili ich striktnos, a tak zvýili monos naplnenia orgánov
aj inými ako kvalitnými jednotlivcami v oblasti výskumu a vývoja - tieto kritériá nemajú
významnú súvislos s kvalitou výskumnej alebo vývojovej práce jednotlivca
B. zmena zloenia rozhodovacích orgánov - rady programov a podprogramov z ktorých boli vylúèení dovtedy dominantní zamestnanci ústredných orgánov
tátnej správy a zastúpenie podnikate¾skej sféry bolo zredukované na rovnocennú
úèas voèi ostatným sektorom. Zároveò sa pri väèích programoch vytvorila
monos doplni rady aj 1/4 a 1/3 zahranièných èlenov
C. rozsah tátnych objednávok sa obmedzil na 20 % rozsahu tátnych programov
D. ve¾mi výrazne sa zmenil systém periodického hodnotenia, ktoré má by k¾úèom
k pride¾ovaniu intitucionálnych prostriedkov. Pôvodné kritériá zneli:
m
m
m
m

výsledky výskumnej a vývojovej èinnosti organizácie alebo pracoviska
stavu a rastu potenciálu v oblasti materiálnych a ¾udských rezerv
efektívne vyuívanie prostriedkov vrátane finanèných
plnenie úloh riadenia pri zabezpeèovaní kvality prác, ochrany prostredia
a bezpeènosti za hodnotené obdobie
m výsledky v rámci akreditácie a certifikácie organizácií a pracovísk
Nové kritériá znejú:
m publikaèná èinnos v Slovenskej republike a v zahranièí a citácie z publikaènej
èinnosti v Slovenskej republike a v zahranièí
m patenty udelené v Slovenskej republike
m úspenos pri získavaní tátnych finanèných zdrojov a netátnych finanèných
zdrojov na výskum a vývoj
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m úèas na významných medzinárodných projektoch výskumu a vývoja
m výchova výskumných pracovníkov
Zruili sa rezortné komisie na periodické hodnotenie a bude existova len jedna
nadrezortná komisia. Stanovili sa kritériá na èlenstvo v tejto komisii, ktoré sú rovnaké
ako pri èlenstve v radách. V komisii je moná aj úèas zahranièných èlenov.
Periodické hodnotenie je dobrovo¾nou aktivitou organizácie, ktorá vak bez osvedèení
o pozitívnom výsledku nemôe získa intitucionálne financovanie.
Zároveò sa zruilo periodické hodnotenie ako podmienka pre vstup do súae o úèelové
financovanie
E. zaviedla sa monos tzv. tematických tátnych programov, ktoré sa budú sústreïova
nie na vedné odbory, ale na niektoré typy aktivít a budú predstavova úèelové
viazanie peòazí na tieto úèely - najmä na rozvoj a mobilitu ¾udských zdrojov,
budovanie technickej a intitucionálnej infratruktúry výskumu a vývoja
a medzinárodnú vedeckotechnickú spoluprácu. Prvou lastovièkou je program
podporujúci mladých vedcov do 35 rokov. Výhoda týchto balíkov peòazí je,
e vytvoria úèelovo viazané dlhodobé prostriedky, o ktoré sa vak zároveò bude
moné uchádza v transparentnej súai s projektmi jednotlivcov a intitúcií
a rozhodova budú samotní vedci.
Okrem toho mono identifikova tyri dôleité menie zmeny:
m zavedenie etických pravidiel pre prácu vetkých orgánov, èo je v slovenskom
prostredí k¾úèové
m lepia definícia vedeckotechnických sluieb, ktorá obmedzí vyuívanie verejných
prostriedkov na vedu a techniku, ktoré v skutoènosti nie sú výskumné ani vývojové
m výrazne sa obmedzili èasti zákona regulujúce jednotlivé sektory výskumu a vývoja,
ktoré boli obmedzené na reprezentatívne a tatistické úèely. Obmedzili sa tak
potenciálne riziká vyplývajúce z vágnosti a írky formulácií
m pri výbere úloh v rámci tátnych programov sa nebude pouíva verejné
obstarávanie, èo umoní irí okruh uchádzaèov a vyiu ingerenciu odborných
orgánov
Zákon o Slovenskej akadémii vied
V zákone o Slovenskej akadémii vied nastali mnohé zmeny, na konkrétnom fungovaní
SAV a jej pracovísk sa vak len na základe tohto zákona zmení iba málo. Tento fakt
odráa okrem relatívne hladieho fungovania akadémie najmä nedostatoènú vô¾u výrazne
zmeni postavenie pracovísk transformáciou na inú formu existencie ako je rozpoètová
a príspevková organizácia. Bez takejto zmeny nie je moné riei ani hierarchický
federálny model SAV, v ktorom SAV zriaïuje a ruí pracoviská a pride¾uje im
prostriedky, a premeni ho na decentralizovaný konfederatívny model umoòujúci
väèiu mieru diferenciácie vnútri organizácie aj medzi organizáciami.
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Zákon o vysokých kolách
Zákon o vysokých kolách má významný nepriamy vplyv na vedu a techniku najmä
vzh¾adom princíp kapitaèného financovania vzdelávacej èinnosti vysokých kôl, teda
rovnakého financovania na tudenta v rovnakom odbore. Takýto model by sám o sebe
viedol k zniovaniu kvality výskumnej a intelektuálnej kapacity vysokých kôl vzh¾adom
na tzv. race to the bottom - konkurencia medzi vysokými kolami nie o kvalitu ale
o schopnos èo najlacnejie poskytova vzdelávanie. Preto je doplnený financovaním
výskumnej a vývojovej èinnosti s odkazom na vedu a techniku. V tejto súvislosti je dôleité
ani nie tak znenie zákona, ako skôr pomer objemu peòazí na oba typy aktivít. Ak do vysokých
kôl bude prúdi viac ako 80 % finanèných prostriedkov z kapitaèného vzdelávacieho
systému, mono hovori o akútnej hrozbe pre kvalitu V ako celku a pre ich výskumnú
a intelektuálnu kapacitu. Táto hrozba sa zatia¾ v praxi potvrdzuje.
Zákon o agentúre na podporu vedy a techniky
Zákon o agentúre na podporu vedy a techniky vytvára v zásade tandardný rámec
pre nadrezortné financovanie projektov výskumu a vývoja na základe vzájomnej kontroly
a rozhodovania vedeckej komunity. Skutoèným k¾úèom je najmä spôsob jeho realizácie.
Agentúra vypísala v roku 2002 prvé dve grantové kolá s uzávierkami k 30. 4. a 30. 9.
Na hodnotenie jej rozbehu je ete priskoro.
Zákon o verejnej slube
V prípade zákona o verejnej slube mono rovnako ako pri zákone o SAV kontatova,
e pre prax vo výskume a vývoji znamená malú zmenu a relevantnejie je skôr hovori
o tom, èo neobsahuje. Neobsahuje snahu upravi pecifické postavenie výskumných
a vývojových intitúcií napríklad umonením dlhodobejích termínovaných a opakovaných
pracovných zmlúv a rovnako rigidným zachovaním platových tabuliek výrazne sauje
prunejie odmeòovanie.

4.5. Vedeckotechnické politiky iných tátov
Národné vlády ako poskytovatelia fondov pre vedu a vývoj, ale aj z pocitu zodpovednosti
za vedu a jej úlohy v spoloènosti, sa starajú o zdravie vedného systému - o to, aby
intitucionálne truktúry boli produktívne a o aktuálnu produktivitu a relevantnos vedy.
Vyspelé krajiny majú národnú politiku v tejto oblasti prepracovanú do detailov
a v pravidelných intervaloch ju inovujú. Tieto politiky majú ve¾mi komplexný charakter
a dotýkajú sa celého radu sfér náho ivota. Svedèí o tom i zborník z konferencie na túto
tému (Shapira a Kuhlmann (2001)2). Od druhej svetovej vojny vedné a inovaèné politiky
mocností ako sú USA, preli viacerými obdobiami. V prvom bol dôraz na základný

2

http://www.cherry.iac.gatech.edu/e-value/bh-proceed/00-Front.pdf
121

NÁRODNÁ SPRÁVA O VEDECKOTECHNICKEJ POLITIKE

výskum a potreby obrany, v druhom ilo o k¾úèové technológie a priemyselné ciele
a v poslednom je to inovácia a sociálne výdobytky (Caracostas a Muldur (1998)).
K súèasným trendom patria:
m
m
m
m

globalizácia vedy a priemyslu
rastúca interdisciplinárnos
rastúci dôraz na ekonomické vyuitie vedy
objavenie sa nových dôvodov pre inovaènú politiku a nové nástroje, akým
je predvídanie, sa budú musie odzrkadli v národných politikách vedy a technológie

Treba ma ale na zreteli i iné faktory, ktoré hrajú významnú úlohu v politike, vo vede
a technológii. Skúsenos USA ukazuje, e dominantným mechanizmom podpory vedeckého
a technického podnikania je finanèná podpora výskumu a vývoja. V tejto oblasti je
obvyklou otázkou politiky, kto dostane ko¾ko, aby urobil to a to. Priority vo financovaní
vedy a výskumu sú silne ovplyvnené vnímaním problémov, ktoré národ najviac tlaèia
a potenciálu vedy a výskumu pomôc pri ich rieení. V priebehu posledných dvoch
desaroèí sa v USA pozornos preniesla z energetickej krízy na ríu zla (ZSSR), neskôr
na ekonomickú konkurencieschopnos a na staros o zlepenie zdravia a vyiu kvalitu
ivota. Finanèná podpora vedy a vývoja sa primerane zmenila. Kým financovanie vedy
a výskumu v spojitosti s obranou pomaly klesá, podpora biomedicínskej vedy a vývoj
a exploduje. Skoro iadna pozornos sa nevenuje podpore zabezpeèenia energie.3
Manamentom vedy, vrátane tvorby relevantných politík, sa zaoberajú vo svete:
m ministerstvá a ekvivalentné subjekty vednej politiky
m agentúry na podporu vedeckého a ininierskeho výskumu a výchovy
m vládne a mimovládne organizácie, ktoré majú funkciu vo vzahu k vednej politike
a k podpore vedy
m subjekty zaoberajúce sa vedeckými informáciami a vednou politikou
m multilaterálne organizácie (alebo ich èasti), ktoré sa zaoberajú vedou
Vynikajúci globálny zoznam takýchto subjektov4 za Slovenskú republiku uvádza iba
Slovenskú akadémiu vied. Sekcia vedy a techniky M SR fungujúca ako prierezový
orgán tu nie je spomenutá.
V tejto èasti sa zaoberáme politikou konkrétnych tátov v oblasti vedy a techniky.
Podrobnejiu, aj keï ve¾mi struènú pozornos venujeme k¾úèovým krajinám, medzi
ktoré patria najmä USA, Ve¾ká Británia, Nemecko a Francúzsko, ale aj krajiny, ktoré
svojou ve¾kosou a úspechmi môu by pre Slovensko vzorom - napríklad Fínsko
a Austrália. Venujeme sa aj porovnaniu Slovenska s krajinami visegrádskej tvorky.
Pre tých, ktorí majú záujem o hlbie túdium, uvádzame struèný preh¾ad základných
dokumentov a organizácií aj v iných krajinách.

3
4

http://www.cherry.iac.gatech.edu/e-value/bh-proceed/00-Front.pdf
http://www.nsf.gov/sbe/int/map.htm
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USA
USA, úmerne svojej ve¾kosti a heterogenite, sa zaoberajú vednou politikou vo viacerých
dokumentoch. Z nich prvý (NAP (1999)5) povauje za oblasti, ktorými sa má vedeckotechnická politika zaobera, tieto prvky:
m
m
m
m
m

veda, technológia a ekonomický rast
súkromný sektor a prostredie pre inováciu
úlohy a priority vlády
úloha univerzity vo výskume
výchova a ¾udský kapitál

V tomto dokumente osobitná pozornos sa venuje aj americkej vede a technológii
v globálnom prostredí. Druhý dôleitý dokument (NSB (2002)6) opisuje tieto aspekty
vednej politiky:
m
m
m
m
m
m
m

vzah k základnému a strednému vzdelávaniu
vysokokolské vzdelávanie a veda
americké a medzinárodné výskumné a vývojové fondy a zväzky
akademický výskum a vývoj
priemysel, technológia a globálny trh
veda a technológia: postoj verejnosti a porozumenie verejnosti
význam informaèných technológií

Tretí k¾úèový dokument, (Kongres USA (1998)7) je zameraný na udranie a zlepenie
vynikajúcej pozície USA vo vede a technológii. Tento cie¾ mono dosiahnu:
m
a)
b)
c)

upevnením vedeckého a ininierskeho podnikania, a to nasledovnými nástrojmi:
podpora výskumu hnaného poznaním (understanding driven research)
cieleného základného výskumu (targeted basic research)
na poslanie zameraného výskumu (mission directed research)
z federálnych prostriedkov, súkromného sektora a systémom výchovy, a to od
kôlky po univerzitu.
m naplnením nových úloh a zodpovednosti vedy, èo znamená okrem uznávanej
potreby kontinuity v úlohe vedy a ininierstva v národnej bezpeènosti, zdraví
a hospodárstve naplni aj tvrtú úlohu - pomôc spoloènosti robi dobré rozhodnutia.
Ïalími úlohami sú aj úèas v medzinárodnej vedeckej spolupráci a upevnenie
a prebudovanie vzahu americkej verejnosti k vede.

Poradným orgánom prezidenta USA v otázkach politiky vo vede a technológii
je Prezidentova rada poradcov vo veciach vedy a technológie (President's Council

http://books.nap.edu/books/0309065380/html/index.html
http://www.nsf.gov/sbe/srs/seind02/pdfstart.htm
7
ftp://ftp.mdsg.umd.edu/pub/CSSP/09241998.pdf
5
6
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of Advisors on Science and Technology (PCAST)8), ktorá je orgánom Úradu pre politiku
vo vede a technológii (Office of Science and Technology Policy,9). Federálna vláda USA
hrá kritickú investiènú úlohu v udraní amerického vedenia vo vede a technológii.
Tento úrad sa vytvoril v roku 1976, aby poskytoval prezidentovi aktuálne rady o politike
a koordinoval vedecké a technologické investície. Nadobudol významnú úlohu v napredovaní
základnej vedy, výchovy a vedeckých spôsobilostí, investovania do aplikovaného
výskumu a medzinárodnej spolupráce.
Významnú úlohu ako kongresový poradný orgán hrá Americká asociácia pre napredovanie
vedy (American Association for the Advancement of Science, Center for Science,
Technology, and Congress10), ktorá vypracováva správy o rôznych aspektoch vedy
a technológií11.
Ako poradný orgán kongresu a prezidenta vystupuje i Národná vedecká nadácia
(National Science Foundation12) a jej orgán Národná vedecká rada (National Science
Board).13 Z publikaènej aktivity Národnej vedeckej rady treba vyzdvihnú tatistickú
roèenku o vede a technológii USA (National Science Board (2002)14). Tento dokument
nemá obdobu i v medzinárodných dimenziách.
Univerzity USA sú pod patronátom ministerstva kolstva. Z 3 600 univerzít
je 125 výskumných, kde je aisko vo vede a postgraduálnej výchove. V americkom
systéme administrácie vedy a technológie ministerstvá federálnej vlády, nezávislé agentúry
a vlády tátov podporujú vedu a vývoj v súlade so svojimi cie¾mi vo výskumných
zariadeniach pod ich jurisdikciou a poskytujú výskumné granty univerzitám. Významnú
úlohu hrajú tie federálne financované výskumné a vývojové centrá (Federally Funded
Research and Development Centers15) financované federálnou vládou ale manaované
univerzitami. A 60% príjmov univerzít je z federálnych zdrojov a univerzity získavajú
59 % federálnych finanèných prostriedkov na základný výskum. Fondy nepochádzajú
len z federálnych ministerstiev, ale aj od nezávislých grantových agentúr, akými sú
napríklad Národná vedecká nadácia (National Science Foundation16), ktorá nemá vlastné
výskumné zariadenia a sústreïuje sa len na alokovanie grantov, NASA alebo Národné
ústavy zdravia (National Institutes of Health17), ktoré sú pod jurisdikciou ministerstva
zdravia a ¾udských sluieb. Národné ústavy zdravia sú najväèím zdrojom finanèných
prostriedkov - pochádza od nich 50 % vetkých vládnych výskumných grantov pre univerzity.
Od druhej svetovej vojny federálne ministerstvá a agentúry aktívne podporujú
výskum a vývoj a poskytujú rozsiahle granty univerzitám. Tieto zahròujú osobné náklady
a nepriame náklady a získanie takýchto grantov výrazne vplýva na chod organizácie.

http://www.ostp.gov/PCAST/pcast.html
http://www.ostp.gov/html/OSTP_insideostp.html
10
http://www.aaas.org/spp/cstc/about.htm#contact
11
http://www.wws.princeton.edu/~ota/ns20/proces_f.html
12
http://www.nsf.gov/home/menus/about.htm
13
http://www.nsf.gov/nsb/start.htm
14
http://www.nsf.gov/sbe/srs/seind02/start.htm
15
http://www.nsf.gov/sbe/srs/ffrdc/start.htm
16
http://www.nsf.gov/
17
http://www.nih.gov/
8
9
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truktúra vedeckovýskumných organizácií USA je ve¾mi heterogénna. Ved¾a tradièných
vedeckých organizácií - ako sú oddelenia, centrá a ústavy, vrátane tzv. Federálne
financovaných výskumných a vývojových centier, v USA majú i peciálne organizované
výskumné jednotky, ako napríklad kooperatívne výskumné centrá medzi univerzitami
a priemyslom alebo ininierske výskumné centrá. Tieto centrá podporuje Národná
vedecká nadácia a obvykle po vyèerpaní 5-roèného grantu zaniknú, pokia¾ ich financovanie
neprevezme súkromný sektor, alebo si nezarobia na seba.
Pride¾ovanie prostriedkov je zaloené na vyhodnocovaní projektov. Pri základnom
výskume ide najmä o hodnotenie rovnocenným partnerom, teda inými výskumníkmi.
Pri aplikovanom výskume financovanom ministerstvami zohrávajú výraznejiu úlohu
zamestnanci týchto rezortov. Napríklad pri výskume financovanom Národnými ústavmi
zdravia ide o dvojstupòový proces, kde v prvom kole hodnotia projekty vonkají experti
a v druhom kole rozhoduje panel, ktorého èlenmi sú vedci aj laici.
Fínsko
Fínska veda v 21. storoèí patrí medzi prvých pä vo svete z h¾adiska kvality výskumu
a produktivity vzh¾adom na poèet obyvate¾ov. Poh¾ad na cestu, ktorou sa Fínsko stalo
vedeckou a technologickou ve¾mocou, poskytuje jedineèný dokument Stav kvality
vedeckého výskumu vo Fínsku (Husso, Karjalainen a Parkkari (2000)18).
Podobne ako v ostatných kandinávskych tátoch centrálnu úlohu v manaovaní
vedy a technológie hrá ministerstvo kolstva19. Má zodpovednos za vzdelanie, vedu
a kultúrnu politiku, definuje ciele a priority vedy. Fínska akadémia20 je expertnou
organizáciou na financovanie výskumu. Podporuje kvalitu a poves fínskeho základného
výskumu alokovaním financovania na súanom základe, systematickým hodnotením
a ovplyvòovaním vednej politiky. Rada pre politiku vo vede a technológii (The S&T
Policy Council,21) je pomocníkom parlamentu a ministerstiev v otázkach vedy a technológie.
Významnú úlohu v rozvoji vedy a technológie má Technické výskumné stredisko Fínska
(Technical Research Centre of Finland (VTT)22). Je kontraktovou organizáciou zapojenou
do mnohých medzinárodných úloh. Svojimi viac ako 3 000 zamestnancami poskytuje
iroký rozsah technologických sluieb a sluieb aplikovaného výskumu pre svojich
zákazníkov, súkromné spoloènosti, ústavy a verejný sektor. Má roèný obrat asi 200
miliónov EUR.
Národná technologická agentúra (Tekes23) financuje ako grantová agentúra vedecké
a vývojové projekty fínskych spoloèností a univerzít. Fondy sa pride¾ujú zo tátneho
rozpoètu cez ministerstvo obchodu a priemyslu. Aktivity tejto agentúry sa prejavujú
vzrastajúcim exportom, rozirovaním priemyslovej základne, rastom pracovných
príleitostí a v zlepovaní veobecného blaha spoloènosti. Agentúra tie koordinuje
http://www.aka.fi/index.cfm?main_frame=http://www.aka.fi/users/33/1979.cfm
http://www.minedu.fi/minedu/
20
http://www.aka.fi/index.cfm? ChangeSetNow=3
21
http://www.minedu.fi/minedu/research/organisation/Finnish_ST_council.html
22
http://www.vtt.fi/vtt/inbrief/
23
http://www.tekes.fi/eng/default.asp
18
19
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a financuje fínsku úèas v medzinárodných technologických iniciatívach. Agentúra má
sie technologických poradcov v USA, Japonsku a Bruseli.
Výskum a vývoj tvoria zásadnú èas ekonomickej politiky Fínska. V roku 1999
Fínsko investovalo 3,1% HDP do výskumu a vývoja, èím sa spolu so védskom dostalo
medzi vedúce krajiny OECD. Tento výsledok vyplýva z prudkého rastu výdavkov na výskum
a vývoj poèas 90-tych rokov. Tento rast bol sprevádzaný èoraz väèím dôrazom
na pride¾ovanie finanèných prostriedkov na základe súae a obmedzeniu intitucionálnych
prostriedkov. Dôraz sa tie kládol na vznik tzv. centier excelencie a podpory pecifických
programov, kde Fínsko malo ancu zaradi sa do medzinárodnej pièky. Zároveò sa
investovali rozsiahle prostriedky do infratruktúry a do rozvoja mladej generácie
(osobitne ien). Tento prístup sa prirodzene spája s projektovým myslením a hodnotením
návrhov rovnocennými partnermi, ako aj s vývojom nových indikátorov kvality výskumu
na hodnotenie pracovísk. Výsledkom je prudký kvantitatívny a kvalitatívny rast fínskej
vedy meraný základnými bibliometrickými ukazovate¾mi - poètom publikácií aj citácií.
Fíni kladú dôraz na prepojenie výskumu a inovácií a tzv. národný inovaèný systém.
Tento prístup zdôrazòuje, e inovácia závisí nielen od rozvoja výskumu a zavádzania
nových technológií, ale aj od schopnosti prísluných organizácií (univerzít, výskumných
ústavov, podnikov, verejnej správy) zhodnú sa na cie¾och a potom k nim spoloène prispieva.
Napríklad fínske tzv. národné prierezové programy sa snaia prelomi tradièné bariéry
medzi rôznymi organizáciami a odbormi. Podporujú spoluprácu medzi rôznymi
organizáciami. Ide o snahu reagova na trend, v rámci ktorého sa spájajú do nových
sietí nielen jednotlivci, ale celé tímy a organizácie. Fínsko patrí spolu so védskom
medzi krajiny s najvyou mierou spolupráce medzi podnikate¾mi a univerzitami ako aj
tátnymi výskumnými intitúciami.
Austrália
Základný dokument je z roku 199624. Za ním nasledoval dokument Poznanie a inovácia
(Commonwealth of Australia (1999)25). V porovnaní s vyie spomenutým dokumentom
z roku 1996 prináa skutoène prevratné zmeny v manaovaní vedy. Tu ich mono aspoò
heslovito vymenova:
m
m
m
m
m

veda a vedecká výchova ako národná investícia
dôraz na financovanie na základe súae
financovanie na základe výkonu
regionálna podpora
skladanie úètov a zabezpeèenie kvality

Tretím dokumentom je Austrálska veda a technológia na prvý poh¾ad (Department
of Industry, Science and Resources (2000)26).

24 http://www.usyd.edu.au/fasts/1996/Policy96.html
25 http://www.detya.gov.au/archive/highered/whitepaper/default.asp
26 http://www.isr.gov.au/science/analysis/glance2000/
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Austrália venuje rozsiahlu pozornos manamentu vedy a technológie (podarilo
sa nám identifikova dve pracovné skupiny, ktoré sa profesionálne zaoberajú otázkami
vednej politiky). Pri tvorbe tátnej politiky pôsobí viacero hráèov. V prvom rade sú to
ministerstvo priemyslu, vedy a surovín a ministerstvo kolstva, vzdelávania a mládee.
Ich poradnými orgánmi sú Austrálska rada pre vedu (Australian Research Council27)
a Organizácia pre vedecký a priemyselný výskum (Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation). Na druhej strane sa zodpovednos za tátnu politiku
v tejto oblasti èasto mení spolu s politickými zmenami na poste ministrov a v truktúre
kabinetu.
Austrália kladie pomerne ve¾ký dôraz na univerzity ako centrá výskumu - pracuje
v nich viac ako polovica vetkých relevantných zamestnancov. Poèas 90. rokov sa výrazne
zvýil dôraz na financie pride¾ované grantovou agentúrou univerzitám, a to na viac ako
30 % ich financovania výskumu. Èoraz významnejie sú úspené projekty podpory
peciálnych výskumných centier a centier výskumu a vzdelávania (spravuje ich Rada
pre vedu) ako aj spoloèné výskumné centrá (spravuje ich ministerstvo priemyslu, vedy
a surovín).
Vo veobecnosti austrálska politika vo výskume a vývoji kladie dôraz na motivácie
pre intitúcie, nie na ich donucovanie. Tematicky sa pozornos poèas 2. polovice 90. rokov
preniesla na oblas biotechnológií a medicínskeho výskumu.
Celkovo je systém financovania výskumu a vývoja v Austrálii vysoko decentralizovaný
a podlieha silným rezortným vplyvom. Historicky neexistuje ani silná tendencia na
urèovania silne prioritizovaných tém.
Ve¾ká Británia
Základný dokument je Biela kniha (Excellence and Opportunity, Science and
Innovation Policy for the 21st Century28). V politike vo vede a technológii v Anglicku
výnimoènú a významnú úlohu má Krá¾ovská spoloènos (Royal Society29). Je to na svete
najstaria, nepretrite trvajúca vedecká spoloènos (od 1660). Z jej 1 300 èlenov je
65 nosite¾ov Nobelovej ceny. Je nezávislá od tátu a jej ciele sú:
m
m
m
m
m
m

rozpozna excelenciu vo vede
podporova predvojový vedecký výskum a jeho aplikácie
stimulova medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu
podporova úlohu vedy, ininierstva a technológie v spoloènosti
podporova výchovu verejnosti a jej porozumenia pre vedu
poskytova nezávislú autoritatívnu radu vo veciach vedy, ininierstva
a technológie
m podnecova výskum histórie vedy

http://www.arc.gov.au/
http://www.dti.gov.uk/ost/aboutost/dtiwhite/
29
http://www.royalsoc.ac.uk/
27
28
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Iným významným orgánom je Parlamentný úrad vedy a technológie (United
Kingdom Parliament Parliamentary Office of Science and Technology POST,30). Má
poskytova parlamentu nezaujaté a objektívne analýzy vedy a technológie. Definícia vedy
v tejto súvislosti je ve¾mi iroká, take POST sa vyjadruje aj k otázkam obrany, dopravy,
ivotného prostredia, zdravia a vednej politiky.
Ïalej to je Úrad pre vedu a technológiu (Office of Science and Technology (OST)31),
ktorý vytvorila vláda v roku 1992 a od roku 1995 je súèasou ministerstva obchodu
a priemyslu (Department of Trade and Industry), aby sa u¾ahèil transfer výsledkov
základného výskumu vysokej úrovne do priemyslu. Vedúci OST je Hlavný vedecký radca,
ktorý radí vláde vo veciach vedy, ininierstva a technológie.
Ïalej to je Výbor pre vedu a technológiu (The Council for Science and Technology,32),
ktorý je poradným orgánom vlády a jej predsedu v najzávanejích otázkach vedy a technológie
a takto prispieva k vysokej úrovni vednej politiky a k jej dlhodobému výh¾adu. Skladá
sa z expertov z rôznych oblastí, vrátane podnikate¾ského sektora a akadémie.
Pokia¾ ide o financovanie, rezorty financujú vlastné organizácie realizujúce aplikovaný
výskum na témy, ktoré ministerstvá priamo potrebujú. Za výskum na univerzitách zodpovedá
ministerstvo kolstva a zamestnanosti. Tie ich rozde¾uje dvoma spôsobmi. Základné
prostriedky sa pride¾ujú prostredníctvom výborov pre financovanie vysokých kôl (Higher
Education Funding Councils (HEFC)33), ktoré sú organizované osobitne pre Anglicko a pre
ostatné èasti Ve¾kej Británie. Ïalím zdrojom sú nasledovné grantové agentúry:
m
m
m
m
m
m
m
m

GA pre ivotné prostredie
GA pre biotechnológiu a biologické vedy
GA pre ininierske a fyzikálne vedy
Ekonomická a sociálna GA
Lekárska GA
GA pre fyziku èastíc a astronómiu
GA pre umenie a humanitné vedy
GA pre Ústredné laboratóriá

Poèas 90. rokov sa financie èoraz viac presúvali na grantové agentúry, ktoré rozde¾ujú
rastúci podiel vládnych prostriedkov na výskum. Podmienkou financovania v niektorých
oblastiach je spoluúèas súkromného sektora.
Financovanie zo strany grantových agentúr aj Výboru pre financovanie vysokých
kôl je viazané na oficiálne hodnotenie kvality výskumu, ktorý sa realizuje najmä
na princípe hodnotenia rovnocenným partnerom.
Nemecko
Vo federálnom systéme Nemecka má kadá zem (land) zodpovednos za výskum
a vývoj, pokia¾ daná oblas nepatrí do federálnej kompetencie. Landy napríklad zodpovedajú
http://www.parliament.uk/post/home.htm
http://www.dti.gov.uk/ost/aboutost/dtiwhite/foreword.html
32
http://www.cst.gov.uk/
33
http://www.hefce.ac.uk/
30
31
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za vznik a chod univerzít. Pritom univerzitný systém ako celok je spravovaný federálnou
vládou, kým podpora akademickej vedy a technológie, ktorá prekraèuje rámec landu,
vrátane podpory vedeckého výskumu v univerzitách, sa administruje spoloène krajinskými
vládami a federálnou vládou. Na federálnej úrovni vedu a technológiu spravuje
ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a technológie.
Dôleité poslanie v tátnej vednej politike má Federálno-krajinská komisia pre plánovanie
vzdelania a podporu výskumu (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung,34), ktorá bola zriadená v rámci dohody federálnych a krajinských
vlád. Koordinuje realizáciu viacerých aspektov tátnej politiky najmä na základe odporúèaní
Vedeckej rady (Wissenschaftsrat35), ktorá existuje ako poradný orgán federálnej vlády
a vlád jednotlivých zemí. Ministerstvo obrany a ministerstvo hospodárstva realizujú
výskum aj vo vlastných výskumných organizáciách.
Nemecko má viac organizácií na podporu vedy. K nim patrí Nemecká vedecká
spoloènos (Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),36), s právnou subjektivitou
a úlohami na podporu vedy na vysokých kolách a výskumných ústavoch financovaných
z verejných zdrojov a Spoloènos Maxa Plancka (Die Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG),37) a Vedecké spoloèenstvo G.F. Leibniza
(Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibnizs,38) s podobnou pôsobnosou.
Pre zainteresovaného èitate¾a vynikajúcim zdrojom informácií je výroèná správa federálneho
ministerstva o vede.39
Francúzsko
Po mnohých reformách striedajúcich sa vlád zodpovednos za vedu a technológie
má ministerstvo kolstva, vedy a technológií. Vetky informácie o politike Francúzska
vo vede a technológii sú preh¾adne usporiadané na stránkach tohto úradu40.
Úlohou ministerstva je upevni postavenie Francúzska medzi vedúcimi národmi
vo vede a umoni mu aktívne sa zúèastni v tvorbe Európskeho vedeckého priestoru
(European Research Area41).
Dôleitým orgánom delegovaného ministra pre vedu je Vrchná rada pre vedu
a technológiu (Le Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie (CSRT)42).
Je poradným orgánom ministra, vlády a parlamentu vo veciach vedy a technológie.
Medzirezortná komisia vedeckého a technologického výskumu (Comité
Interministériel de la Recherche Scientifique et Technologique (CIRST)43) vedie dialóg
medzi aktérmi vednej politiky a aktérmi socio-ekonomického a politického sveta.

http://www.blk-bonn.de/
http://www.wissenschaftsrat.de/
36
http://www.dfg.de/
37
http://www.mpg.de/deutsch/ueber/
38
http://www.wgl.de/
39
http://www.bmbf.de/veroef01/bufo2000.htm
40
http://www.recherche.gouv.fr/ministere.htm, http://www.cordis.lu/france/techno.htm
41
http://europa.eu.int/comm/research/era/index_en.html
42
http://www.recherche.gouv.fr/conseil/csrt/default.htm#top
43
http://www.recherche.gouv.fr/recherche/politic/cirst98b.htm
34
35
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Francúzske národné stredisko pre vedecký výskum (Le Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS)44) je verejná organizácia na podporu základného výskumu,
ktorá svoje poslanie definuje ako produkciu poznania a jeho poskytovania spoloènosti.
Má 25 283 zamestnancov a roèný rozpoèet 2 533 miliónov EUR. Má 1 256 servisných
a výskumných jednotiek po celej krajine a pokrýva vetky oblasti vedy. Významne
spolupracuje s univerzitami.
Hlavnou úlohou Observatórium vedy a techník (Observatoire des Sciences et des
Techniques (OST)45) je navrhova a vytvára kvantitatívne indikátory vedeckotechnologických
aktivít. OST vydáva kadý druhý rok správu Indikátory vedy a technológie (Science
& Technologie Indicateurs46), v ktorej je celkový poh¾ad na vedeckotechnologické
aktivity vo Francúzsku a na postavenie Francúzska v porovnaní s jeho európskymi
a svetovými partnermi.
Hodnotenie vo sfére vedy a technológie vykonáva Národná komisia na hodnotenie
verejných zariadení vedeckého, kultúrneho a profesionálneho charakteru (CNE, Comité
national d'évaluation des établissements publics a caractere scientifique, culturel et
professionnel47).
Kanada
Vedúcu úlohu v tomto smere hrá Národná vedecká rada Kanady (National Research
Council of Canada48). Národná politika vo vede a technológii Kanady je prezentovaná
v dokumente Veda v práci pre Kanadu, Vízia 2006 (Science at Work for Canada, Vision
200649). Táto politika spoèíva na nasledovných pilieroch:
m technologické zoskupenia (clusters): budovanie inovaèných kapacít a socioekonomického potenciálu komunít Kanady
m globálny dosah: prístup do vedeckých zariadení svetovej úrovne, ako aj globálnej
vedy a informaèných sietí. Stimulovanie pokroèilých medzinárodných príleitostí
pre kanadské podniky a technológie
m vynikajúci ¾udia: vynikajúci zamestnávatelia - uznanie NRC ako vedúcej vedeckej
organizácie pre jej kreativitu a inovatívnos
m hodnota pre Kanadu: záväzok tvori nové podniky zaloené na novej technológii,
transfer technológie a írenie poznatkov do priemyslu
m excelencia a vedúce postavenie vo vede a vývoji: integrácia verejných
a súkromných síl na tvorbu nových príleitostí a plnenie národných výziev pre
Kanadu
m stratégia a ciele: NRC bude s priemyslom, vládou (tátom) a akadémiou posilòova
vynárajúce sa oblasti, ktoré ponúkajú rieenia na najväèie národné problémy

http://www.cnrs.fr/cw/en/band/cnrs/bref/brefcnrs.html
http://www.obs-ost.fr/fr/
46
http://www.obs-ost.fr/fr/Rap2002.php
47
http://www.cne-evaluation.fr/#
48
http://www.nrc.ca/corporate/vision06/contact.html
49
http://www.nrc.ca/corporate/vision06/documents.html
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45

130

NÁRODNÁ SPRÁVA O VEDECKOTECHNICKEJ POLITIKE

V Quebecu existuje osobitná Rada pre vedu a technológiu (Conseil de la science et
de la technologie50), ktorá nedávno publikovala obsiahly dokument o vednej politike
tejto èasti Kanady (Le Conseil de la science et de la technologie: 30 ans d'histoire51)
a o svojom strategickom pláne52. Významnú úlohu v politike vo vede a technológii
a vedeckej výchovy zohráva v tejto èasti Kanady aj Medziuniverzitné stredisko na
výskum vedy a technológie (Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la
technologie53).
Národné politiky a intitúcie vybraných iných krajín
Základné prvky èínskej politiky, ktorá je ve¾mi národne ambiciózne ale súèasne
internacionalisticky formulovaná, mono nájs vo viacerých dokumentoch.54
Informácia o politike Indie vo vede a technológii je v dokumente Centra pre výskum
ekonomického rozvoja a reformovania politiky (The Center for Research on Economic
Development and Policy Reform (CREDPR55). Centrum podporuje akademickú vedu
o problémoch politiky zameranej na rozvojové ekonomiky.
Centrálnu úlohu v manaovaní védskej vedy hrá ministerstvo kolstva a vedy
(Utbildningsdepartementet56). Ïalím dôleitým orgánom vedy je védska vedecká rada
(The Swedish Research Council 57). Podporuje základný výskum vysokej kvality
v medzinárodnom porovnaní. Súèasne pôsobí ako grantová agentúra. Dôleité poslanie
v systéme védskej vedy má védsky ústav pre túdie vzdelávania a vedy (SISTER Swedish Institute for Studies in Education and Research58). Ústav vznikol ako výsledok
iniciatívy po nezávislej analýze a výskume védskeho vzdelávacieho systému a systému
vedy a vývoja. tuduje vzdelávanie, vedu a inovaèný proces z perspektívy medzinárodného
porovnania a podporuje výmenu názorov v tejto oblasti. Je nezávislý od politických
záujmov.
V Írsku sa práve spracúva nová národná vedeckotechnická politika. Pripravuje ju Írska
rada pre vedu, technológiu a inováciu (Irish Council for Science, Technology and
Innovation59).
V Holandsku za tátnu politiku výskumu a vývoja zodpovedá ministerstvo kolstva,
kultúry a vedy60. Na tejto adrese je prístup k najzávanejím dokumentom charakterizujúcim
vednú politiku Holandska. Organizácia na podporu základného a strategického výskumu
na univerzitách a vo výskumných ústavoch je Holandská organizácia pre vedecký

http://www.cst.gouv.qc.ca/cst_English.html
http://www.cst.gouv.qc.ca/ftp/30_Ans_d%27histoire.pdf
52
http://www.mce.gouv.qc.ca/k/objets/plan_strat.pdf
53
http://www.unites.uqam.ca/cirst/HTML/Carnet_adresse/index.htm
54
http://www.usembassy-china.org.cn/english/sandt/sandscipol.html, http://www.most.gov.cn/English/
Programs/863/menu.htm
55
http://credpr.stanford.edu/about/mission.html
56
http://utbildning.regeringen.se/inenglish/index.htm
57
http://www.frn.se/english/index.asp
58
http://www.sister.nu/
59
http://www.forfas.ie/icsti/framework.html
60
http://www.minocw.nl/english/
50
51
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výskum (NWO61). Má k¾úèový význam v rozvoji vedy, technológie a kultúry. Holandské
observatórium vedy a technológie (Netherlands Observatory of Science and Technology
(NOWT)62) vydáva v dvojroèných intervaloch správu: Indikátory vedy a technológie.
Dôleité poslanie má Centrum pre túdie vedy a technológie (The Centre for Science and
Technology Studies (CWTS))63 na univerzite v Leidene. Vykonáva vedecký výskum,
nezávislé analýzy a poradenskú èinnos v otázkach vedeckého a technologického vývoja.
pecializuje sa najmä v progresívnej kvantitatívnej analýze výkonnosti vedy a technológie
a v kognitívnej a organizaènej truktúre vedy a technológie.
Vitálnu úlohu v rozvoji a implementácii národnej vedeckej stratégie v Nórsku hrá
Vedecká rada Nórska64. Pôsobí ako poradca vlády, ako grantová agentúra a ako koordinátor,
ktorý iniciuje siete a podporuje spoluprácu medzi organizáciami vedy a výskumu,
ministerstvami, podnikate¾ským sektorom a priemyslom, verejnými agentúrami
a podnikmi, vyh¾adáva iné zdroje financovania a uívate¾ov výskumu. Vydáva ve¾mi
obsanú roèenku o vede a technológii Nórska (Report in Science & Technology
Indicators for Norway 200165).
Nórsky ústav pre túdie vedy a vyieho vzdelávania (Norwegian Institute for
Studies in Research and Higher Education (NIFU)66) má za sebou viac ako 25-roènú
aktivitu v otázkach týkajúcich sa vedy a vzdelania, a to v národnej a medzinárodnej
rovine. NIFU vypracováva tatistiky, túdie a skúma v týchto oblastiach. Inováciami
v kontexte s ekonomickou politikou sa zaoberá ústav STEP (STEP - Studies in technology,
innovation and economic policy 67), zriadený v roku 1991 vo vetkých aspektoch
technologickej zmeny, zvlá vo vzahu medzi inováciou, ekonomickým rastom
a sociálnym kontextom.
Informáciu o politike vo vede a technológii Izraela mono získa na nasledovnej
stránke: Israel Science and Technology Homepage68. Komplexná realizácia tejto politiky
je úlohou Izraelskej akadémie prírodných a humanitných vied69.
Vedná a technická politika v krajinách V-4
Podkladom k tejto kapitole sú koncepcie vedných a technických politík, ktoré boli
schválené v roku 2000 vládami a èasto parlamentmi jednotlivých krajín V-4 (s výnimkou
Po¾ska, kde sa nám nepodarilo potvrdi existenciu oficiálne schváleného, uceleného
koncepèného dokumentu). Krajiny V-4 v predtransformaènom období mali v oblasti
vednej a technickej politiky zhodnú ako základnú truktúru výskumu a vývoja financovanie
a medzinárodnú spoluprácu. V dôsledku toho negatívne tendencie vytvorené poèas
predtransformaèného obdobia majú zhodný alebo ve¾mi blízky charakter. Z uvedeného

http://www.nwo.nl/NWOHome.nsf/pages/ACPP_4VRDGT_Eng?OpenDocument
http://sahara.fsw.leid enuniv.nl/cwts/summary.html
63
http://sahara.fsw.leidenuniv.nl/cwts/cwtshome.html
64
http://www.forskningsradet.no/english/
65
http://www.nifu.no/Indicators/Contents.htm
66
http://www.nifu.no/infoeng.html
67
http://www.step.no/
68
http://www.science.co.il/About.asp
69
http://www.academy.ac.il/front_frame.htm
61
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je zrejmé, e aj ciele v oblasti vednej a technickej politiky majú v súèasnom období
transformácie mnoho spoloèných znakov a majú predovetkým:
m zvýi efektívnos a výkonnos výskumu a vývoja, èo znamená predovetkým
zvýi realizovate¾né výstupy pre ekonomiku a spoloènos
m zaisti väèiu previazanos vednej a technickej politiky s ostatnými politikami tej
ktorej vlády
m koncentrova tátnu podporu do menieho poètu úèinne koordinovaných programov
a projektov
m zlepova legislatívu tátnej podpory výskumu a vývoja
m zvýi nároènos na celú oblas výskumu a vývoja spolu s dôslednejím rozliovaním
kvality dosahovaných výsledkov
m zvýi objektívnos a prieh¾adnos rozde¾ovania finanèných prostriedkov
Formovanie Európskeho výskumného priestoru zaèína ma ve¾mi priaznivý úèinok
na tvorbu národných èi tátnych programov výskumu a vývoja, ktoré sa deklarujú
v súèasných koncepciách vedných a technických politík krajín V-4. V ÈR do národného
programu orientovaného výskumu patria nasledovné priority:
m
m
m
m
m

kvalita ivota
informaèná spoloènos
konkurencieschopnos
energia pre ekonomiku a spoloènos
spoloèenská transformácia

Podstatnou èasou Vednej a technickej politiky Maïarska je práve podrobná
charakteristika nasledovných priorít národného programu výskumu:
m
m
m
m
m

zlepenie kvality ivota
informaèné a komunikaèné technológie
environmentálny a materiálový výskum
výskum ekonomických procesov v po¾nohospodárstve (agribusiness) a biotechnológie
výskum národného dedièstva a súèasných sociálnych zmien

V SR z Koncepcie tátnej vednej a technickej politiky do roku 2005 sa prevzali
do zákona o vede a technike schváleného v NR SR 19. 2. 2002 prierezové tátne programy
uvedené v predolej èasti tohto textu. Okrem toho sa v súèasnosti rozpracovávajú
nasledovné priority tematického tátneho programu:
m zabezpeèenie komplexného rozvoja osobnosti mladých pracovníkov výskumu
a vývoja do 35 rokov
m komplexné rieenie podpory a efektívneho vyuívania infratruktúry výskumu
a vývoja
m prognóza rozvoja a vyuívania vedy a techniky do roku 2015 - vypracovanie
metódou Technology Foresight
m aktuálne otázky rozvoja spoloènosti
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Vzájomné porovnanie národných èi tátnych programov krajín V-4 poukazuje na
príbuznos vo vecnom zameraní priorít výskumu a vývoja, èo iste súvisí aj s prípravou
6. RP EU. To dáva dobrú prognózu pre formovanie Európskeho vedeckého priestoru
natartovaného v EU v roku 2000.
Kadá krajina uskutoèòuje v pragmatickej rovine vednú a technickú politiku v oblasti
financovania a podpory výskumu a vývoja pri kadoroènom schva¾ovaní tátneho rozpoètu.
Vetky doterajie koncepcie vedeckotechnických politík krajín V-4 v transformaènom
období, Slovensko nevynímajúc, zlyhávali v dôsledku krátenia s¾ubovaných prostriedkov.
Z tohto poh¾adu bude dôleité hodnoti s¾ubované zvyovanie podielu celkových
výdavkov na vedu a techniku, ktoré sa u hodnotených krajín pohybujú v horizonte 2002 - 2005 v rozmedzí 1,5 - 1,8 % HDP na konci tohto obdobia. Financovanie a podpora
výskumu a vývoja je z porovnávaných krajín najlepie a ve¾mi inpiratívne rozpracované
v ÈR, èo sa prejavuje aj v práve schválenom Zákonu o podpoøe výzkumu a vývoje.
Citovaný zákon umoní v ÈR podstatne zvýi oproti súèasnému stavu nízke výdavky
zo tátneho rozpoètu na vysokokolskú vedu tým, e zavádza pecifický výskum, ktorý
je bezprostredne spojený so vzdelávaním, a na ktorom sa podie¾ajú tudenti. V Maïarsku
sa u v roku 1998 zvýil celkový podiel výdavkov na výskum, ktoré prichádzajú rôznymi
formami na vysoké koly zo tátneho rozpoètu pribline na 23 % celkových výskumných
výdavkov, èo je v súèasnosti asi trojnásobok obdobných výdavkov na Slovensku.
Organizaèná truktúra výskumu a vývoja zostáva v krajinách V-4 na súèasnej úrovni
transformaèných procesov stále najväèím problémom, prièom zïaleka nemono
povaova terají stav za definitívne usporiadaný. Okrem iných, tu nerozvádzaných
problémov sa jedná o financovanie ústavov akadémii, ako aj ostatných ústavov tátneho
sektora, ktoré sú doteraz podporované úplne (rozpoètové organizácie) alebo èiastoène
(príspevkové organizácie) zo tátneho rozpoètu. V ÈR, podobne ako na Slovensku,
v tomto období prebehla transformácia vysokých kôl z rozpoètových organizácií
na verejnoprávne vzdelávacie intitúcie. V ÈR prebehne transformácia doterajích
rozpoètových a príspevkových organizácií výskumu a vývoja v dvoch krokoch. V prvom
kroku, realizovanom obecnými zákonmi, ktoré sú v pokroèilom tádiu prípravy, budú
tieto organizácie právne transformované na tátne organizácie. V druhom kroku,
realizovanom novým zákonom o výskume a vývoji, budú tieto organizácie, ktoré majú
výskum a vývoj ako hlavný predmet svojej èinnosti, alebo zaisujú jeho infratruktúru,
ïalej právne transformované na verejné výskumné intitúcie. Táto transformácia
prebehne v zásade rovnako, ako sa uskutoènila transformácia vysokých kôl.
Na Slovensku praktická realizácia tohto významného procesu v budúcom období je do
urèitej miery moná pomocou schváleného transformaèného zákona. Pod¾a neho by
doterajie rozpoètové a príspevkové organizácie výskumu a vývoja preli na formu
neziskových organizácií výskumu a vývoja, èím by sa eliminovala ich doterajia úplná,
alebo èiastoèná závislos na tátnom rozpoète. Tento prístup - keï sa tátne intitúcie
zmenia právne na súkromnoprávne intitúcie - nie je vhodný pre vetkých. Snaha doplni
spektrum moností o veobecnú verejnoprávnu organizáciu, na ktorú by sa mohli zmeni
aj výskumné organizácie, stroskotala v roku 2001 na odpore MF SR.
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4.6. Odporúèania a záver
Základná truktúra výskumu a vývoja, jeho financovanie, medzinárodná spolupráca
a z nich vyplývajúce negatívne tendencie v predtransformaènom období (1948 /1989)
boli vo vetkých totalitných krajinách východného bloku ve¾mi príbuzné, èasto úplne
totoné. Poèiatoèné transformaèné obdobie sa na Slovensku v prvých dvoch rokoch poèas
existencie ÈSFR rozbiehalo dynamicky a úspene, o èom svedèí skutoènos, e v tom
období bol na Slovensku u pripravený v parlamente na schválenie Návrh zákona o tátnej
podpore vedy a techniky. V druhej polovici poèiatoèného transformaèného obdobia,
prakticky poèas iestich rokov, vláda neschválila ani jeden zásadný legislatívny dokument
z oblasti vednej a technickej politiky. Prejavilo sa to v zaostávaní legislatívy za krajinami
V-4, v medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráci a v totálnej stagnácii úèelového
financovania.
V pokroèilom transformaènom období (1998/2002) sa poèas posledných dvoch
rokov prijali vetky základné legislatívne úpravy. V súvislosti s ve¾kým treskom
1. apríla 2002, keï naraz vstúpili do platnosti zákon o vede a technike, zákon o vysokých
kolách, zákon o Slovenskej akadémii vied a zákon o verejnej slube, mono hovori
o potenciáli pre prelomovú zmenu v slovenskom výskume a vývoji. Èi naozaj bude
moné o 5 rokov datova od tohto dòa prelom, a èi tento prelom bude pozitívny alebo
negatívny, závisí od dvoch k¾úèových faktorov:
m do akej miery sa individuálni vedci a ich reprezentatívne intitúcie ujmú regulácie
celého procesu - do akej miery budú nové zákony vyuíva, kontrolova spôsob
ich napåòania, aktívne sa podie¾a na verejnej diskusii o tátnej vednej a technickej
politike a vytvára tlak na vládu a M SR
m do akej miery sa bude dia kontinuálna korekcia tých ustanovení zákonného rámca,
ktoré sa v praxi ukáu by bariérami pre transparentné a konkurenèné fungovanie
celej oblasti
V tomto zmysle mono odporúèa najmä tyri prierezové témy, ktoré by mali by
predmetom eminentného záujmu komunity:
A. prvou je vytvára tlak na postupné ale razantné zvyovanie sumy pridelenej
na základe súae na úèelové projekty v rámci Agentúry a tátnych programov
a stagnáciu alebo zniovanie sumy prostriedkov pride¾ovanej na intitucionálnej báze
B. druhou je aktivita jednotlivcov aj reprezentatívnych zdruení pri nominovaní,
zverejòovaní a diskusii o obsadzovaní relevantných orgánov, a to najmä rád tátnych
programov a podprogramov, ako aj komisie na periodické hodnotenie. To, akí
konkrétni ¾udia zasadnú v týchto orgánoch, bude v koneènom dôsledku urèova
kvalitu rozhodovania uvedených orgánov. Zákon ustanovuje minimálne kvalifikaèné
a iné predpoklady, v realite ich dodriavanie je vak potrebné strái a najmä pokia¾
mono umiestòova tých najkvalitnejích predstavite¾ov komunity výskumníkov
C. treou je vytváranie tlaku na kontituovanie prepracovaných, kvalitných a inovatívnych
tátnych programov. Zákony umoòujú koneène sústredi prostriedky napríklad
na infratruktúru èi mobilitu, o ktoré sa bude vo¾ne a otvorene súai. Rovnako
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zákon umoòuje definova skutoèné tematické priority pre tát v oblasti vedy
a techniky a potom umoni vedcom, aby prichádzali s návrhmi na ich rieenie.
Ak sa vak najkvalitnejia èas komunity do celého procesu nezainteresuje,
budú sa interesova iní.
D. testovacím laboratóriom pre odhodlanie a schopnos slovenskej vedeckotechnickej
komunity prispie k správe vecí verejných vo svojej oblasti bude fungovanie
Agentúry. V nej toti zástupcovia komunity majú rozhodujúcu koncepènú aj konkrétnu
právomoc.
Hodnotenie ve¾mi skorých skúseností z týchto tyroch oblastí dáva zatia¾ skôr dôvod
na skepticizmus. Aktivizmus jednotlivcov alebo skupín je ve¾mi obmedzený. Prispieva
k tomu aj neochota Ministerstva kolstva SR aktívne a iroko konzultova pripravované
kroky.
Zároveò u dnes mono hovori o potrebe ïalích zmien v zákonoch, ku ktorým
praktická skúsenos urèite pridá mnohé ïalie. Ide najmä o:
E. mono odporúèa reformu právneho rámca pre SAV smerujúce k väèej decentralizácii
a vnútornej diferenciácii SAV a zmene právneho tátu pracovísk SAV smerom
k verejným autonómnym intitúciám. Takáto zmena vak môe nasta len s podporou
väèiny výskumných zamestnancov akadémie
F. zároveò je potrebné upravi kritériá na úèas v rozhodovacích orgánoch tak,
aby umoòovali úèas len kvalitných výskumníkov z oblasti základného
a aplikovaného výskumu (ide najmä o vypustenie kritéria úspeného riadenia).
Okrem toho èasti zákona o vzájomnom vzahu rád programov, podprogramov
a tátnych orgánov sú legislatívne zmätené a bolo by treba celý vzah vyèisti
G. zjednodui prístup najmä meních a stredných podnikate¾ských subjektov
k verejnému spolufinancovaniu výdavkov na výskum a vývoj, a tak motivova
k rastu celkového balíka idúceho v rámci Slovenska na výskum a vývoj
H. dôleité je detailnejie upravi poskytovanie intitucionálnych financií, kde súèasný
systém je ¾ahko zneuite¾ný, pretoe neupravuje súa o tieto prostriedky
(na rozdiel od ÈR) a umoòuje ústredným orgánom prideli prostriedky aj bez
osvedèenia o pozitívnom periodickom hodnotení na základe tzv. certifikátu
manaérstva, ktorý nehovorí niè o kvalite výskumu alebo vývoja
I. výrazne zmeni truktúru finanèných tokov plynúcich do vysokého kolstva
v prospech prostriedkov urèených na výskum a vývoj, inak mono oèakáva výrazný
pokles kvality výskumu na vysokých kolách a pokles kvality vysokých kôl ako
takých. Prostriedky pre výskum a vývoj na vysokých kolách by sa mali pride¾ova
buï na súanom základe, alebo na základe prísneho hodnotenia kvality jednotlivých
pracovísk
J. výslovne ustanovi mzdové nároky vyplývajúce z tarifných platov pod¾a zákona
o verejnej slube ako minimálne prahy a pestova kultúru lepieho odmeòovania
pre výrazne kvalitné projekty (napríklad v rámci tátnych programov a APVT)
K. je potrebné vyui rámec, ktorý poskytuje zákon o vede a technike v podobe tátnych
programov a pripravi návrhy tátnych programov, ktoré budú financova: centrá
excelencie a kooperaèné centrá vytvorené spoloène výskumnými organizáciami
a podnikate¾skou sférou. Súané financovanie centier excelencie - èi u pridelením
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prostriedkov existujúcim pracoviskám alebo vytváraním nových - je základom
pre stimuláciu pièkovej výskumnej práce a vytváranie pièkovo vybavených
laboratórií. Explicitné vyèlenenie prostriedkov na financovanie kooperaèných
centier výskumných intitúcií a podnikate¾skej sféry zvýi viac ako èoko¾vek iné
motiváciu pre èas vedeckej obce h¾ada cesty k praxi.
L. rovnako je potrebné vyui rámec, ktorý poskytuje zákon o vede a technike
v podobe tátnych programov a pripravi návrh tátneho programu, ktorý bude
financova rieenie prístupu k vedeckej literatúre vo forme posilnenia existujúcej
kniniènej kapacity a najmä vo forme základnej virtuálnej elektronickej kninice
pre celú výskumnú a vývojovú obec
M. do tretice mono odporúèa vyui rámec, ktorý poskytuje zákon vede a technike
v podobe tátnych programov a pripravi návrh tátneho programu, ktorý bude
financova spoloèné projekty vysokých kôl, SAV a rezortných intitúcií
a prelamova tak rezortné bariéry
N. zároveò s realizáciou týchto opatrení mono odporúèa aj zvyovanie objemu
prostriedkov nad rámec zvýenia u odsúhlaseného vládou Slovenskej republiky
v Koncepcii tátnej vednej a technickej politiky, pretoe bude zaruèené ich efektívne
vyuívanie
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