
POZVÁNKA NA DISKUSIU 

KU KOMPONENTU 9 PLÁNU OBNOVY

 - FINANCOVANIE VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ - 

Výbor Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku pri SAV schválil na svojom zasadnutí 

11.10.2021 návrh na usporiadanie diskusie k Plánu obnovy SR a jeho dôsledkom na činnosť 

jednotlivých rezortov. 

Vzhľadom na rozsah Plánu obnovy po zhodnotení jednotlivých kompotentov sme vybrali na 

diskusiu KOMPONENT 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a

inovácií. Ako sa tu uvádza: “Slovensko sa dokáže vymaniť z pasce stredného príjmu a dosiahnuť 

svoje ciele v oblasti dvojitej transformácie, vysokej životnej úrovne a sociálnej kohézie len ak 

výrazne zlepší kvalitu a rozvoj svojich ľudských zdrojov, výskumný a vývojový výkon a zvýši svoj 

inovačný potenciál a dokáže z neho vyťažiť vysoký praktický ekonomický a spoločenský 

úžitok.“(s.323).

 Ďalej, „Chýba akákoľvek analytická zložka vyhodnocujúca efektívnosť, jednoduchosť alebo 

transparentnosť investovaných verejných zdrojov a nastavenia podporných nástrojov. „ (p.323).

Cieľ: pozitívne kriticky a s miernym odstupom času, na základe skúseností, zhodnotiť navrhnuté 

opatrenia a prípadne navrhnúť korekcie opatrení. 

Otázky na diskusiu: Sú predložené opatrenia dostatočné? Existujú lepšie/efektívnejšie riešenia? Sú

riešenia, ktoré nie sú zahrnuté a mali by byť? Sú navrhnuté opatrenia realistické? Ako je zaručená 

dôslednosť ich realizácie? Čo môže ohroziť úspech plánu? Ako často a akým dôveryhodným 

spôsobom sa budú hodnotiť dopady jednotlivých opatrení? Aké sú skúsenosti s rovnakými alebo 

podobnými opatreniami v iných krajinách? Má zmysel usporiadať stretnutie na túto tému so 

zahraničnými partnermi?

Formát: panelová diskusia (okrúhly stôl) na základe vopred predložených diskusných príspevkov +

po prestávke voľná diskusia. Predloženie príspevkov do 10.11.2021 emailom na adresu: 

askolkay@hotmail.com 

Termín diskusie: 12.11.2021 (piatok) od 13:00 do 17:00



Miesto: Slovenská akadémia vied, Klemensova ulica, zasadačka (T.B.C).

Účastníci: zástupcovia výskumu, vývoja a inovácií, členovia SZPV, autori a realizátori Plánu 

obnovy a ďalší relevantní záujemcovia

Úvodný príhovor: Dr. Juraj Marušiak, predseda SZPV

Záverečné slovo: Dr. Andrej Školkay, tajomník SZPV, koordinátor podujatia

Očakávaný výstup: Celkové zhodnotenie, prípadne zoznam návrhov - vylepšení

Poznámka: Našom cieľom je priniesť inovatívne formy diskusií na aktuálne témy s možnými 

praktickými dopadmi.

Koordinátori podujatia: Ing. Ľubica Adamcová, lubicaadamcova@gmail.com, 0903910891

                                           Dr Andrej Školkay, tajomník SZPV, 0940836218

Návratka

Prihlasujem sa na podujatie DISKUSIA KU KOMPONENTU 9 PLÁNU 

OBNOVY - FINANCOVANIE VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ.

Plánujem / neplánujem predložiť písomný príspevok do diskusie. 

(nevhodné prečiarknite alebo vymažte)

Meno:

Priezvisko: 

Email: 

Pracovisko:

mailto:lubicaadamcova@gmail.com

