
Motto: „Vyspelé štáty investujú do vedy, pretože chcú zostať vyspelé. Tie štáty, ktoré do vedy 
neinvestujú, sa samy odsudzujú k zaostalosti.“

Jaroslav Kurzweil, Matematický ústav AV ČR

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

obraciame sa na vás v mene iniciatívy Veda chce žiť! s prosbou o podporu pre vedu na Slovensku 
pri hlasovaní o návrhu štátneho rozpočtu SR. 

Iniciatíva Veda chce žiť! vznikla v reakcii na navrhnuté krátenie rozpočtu SAV pre rok 2015 o 
16,9% s cieľom vysvetľovať dôležitosť podpory pre akademickú i univerzitnú vedu na Slovensku. Po
protestnom zhromaždení v areáli SAV na Patrónke zo dňa 15.10.2014 prisľúbil minister školstva, 
vedy, výskumu a športu čiastočnú kompenzáciu poklesu rozpočtu SAV presunom prostriedkov z 
národnej grantovej agentúry APVV. Domnievame sa, že navrhnutý postup je len spomalením 
pretrvávajúceho poklesu financovania vedy na SAV, ale nie je jeho riešením. Preto sme na 
zhromaždení za podporu vedy na Slovensku 29.10.2014 na Námestí slobody v Bratislave, ktorého 
sa zúčastnili stovky sympatizantov vedy, predstavili tri požiadavky našej iniciatívy, ktorých 
naplnenie predstavuje prvý krok ku zlepšeniu situácie vo vede na Slovensku.

Financovanie vedy na Slovensku je
chronicky nízke. Podiel výdavkov na
vedu tvorí v SR siedmy najnižší podiel na
HDP v rámci EÚ. V roku 2012
podporovali výskum a vývoj podľa
Eurostatu menej len chudobnejšie
Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko a
Chorvátsko a zadĺžené Grécko a Cyprus. 
Podpora pre vedu na Slovensku
nezaostáva len v porovnaní s krajinami
starej EÚ 15, zaostáva aj v porovnaní s
našimi susedmi z V4.1

Porovnanie s našim najbližším referenčným bodom, Českou republikou, je každým rokom 
smutnejšie. Kým v roku 2003 predstavoval počet pracovníkov SAV ešte 45% z počtu pracovníkov 

Akademie věd ČR, o desať rokov neskôr je 
to už len 39%.2 Vždy sa dá hovoriť o 
zefektívňovaní a optimalizácii, je však 
zjavné, že by sme nemali ísť cestou redukcie 
vedeckej kapacity, ktorá je už dnes na 
Slovensku nedostatočná. Ešte negatívnejšie 
vyznieva porovnanie financovania národných
grantových agentúr zabezpečujúcich súťažné 
financovanie výskumu v SR a ČR. (viď. s. 
4).

Medzi krajinami OECD máme tretí najvyšší podiel študentov študujúcich v zahraničí.3 Väčšina z 
nich študuje v susedných krajinách, ktoré nás v investovaní do vedy a výskumu predbiehajú. Len v 
Luxembursku a na Islande študuje väčší podiel študentov na zahraničných vysokých školách. Bez 
1 Naše zaostávanie v regióne v podpore vedy si všimli už aj v časopise Nature (http://www.nature.com/news/after-

the-berlin-wall-central-europe-up-close-1.16272?WT.ec_id=NATURE-20141106)
2 Podľa Správy o činnosti SAV a Výročnej správy o činnosti Akademie věd České republiky, 2003 – 2013.
3 Podľa Education at a Glance 2014 OECD indicators.
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systémových investícií do vedy a vzdelávania hrozí, že budeme naďalej prichádzať o 
najtalentovanejších mladých ľudí. 

Intelektuálny potenciál mladých ľudí je kľúčový pre budúcnosť takej malej krajiny ako je 
Slovensko. Práve títo ľudia môžu zo Slovenska urobiť kultúrnu, úspešnú a prosperujúcu krajinu. 
Krajina, ktorá nedokáže vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a uplatnenie talentovaných 
mladých ľudí, odsudzuje samú seba k zaostalosti a úpadku.    

V súlade s našim mottom sme presvedčení, že investovanie do vedy je prejavom vyspelosti 
spoločnosti. Slovensko, hoci je 10 rokov súčasťou Európskej únie, v podpore vedy výrazne 
zaostáva za priemerom EÚ. Formulujeme preto tri požiadavky, ktorých naplnenie predstavuje prvé 
kroky k zvráteniu dlhodobo pretrvávajúceho nepriaznivého stavu vo vede na Slovensku. Tieto tri 
požiadavky sa týkajú financovania SAV, financovania vedy na univerzitách a akadémii 
prostredníctvom národnej grantovej agentúry, ako aj všeobecného spoločenského statusu vedeckých
pracovníkov na Slovensku. 
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Aktuálna situácia:
Návrh rozpočtu SAV pre rok 2015 je na úrovni
rozpočtu z roku 2005. Od roku 2005 pritom narástli
výdavky štátneho rozpočtu o vyše 70% a inflácia
predstavovala zhruba 25%.4

Podiel výdavkov na Slovenskú
akadémiu vied z rozpočtu
dlhodobo klesá. Kým v roku
2008 predstavovali náklady na
rozpočtovú kapitolu SAV 0.5%
celkových výdavkov zo
štátneho rozpočtu, budú v roku
2014 predstavovať už len
0.38%. Stále aktuálny návrh
štátneho rozpočtu na rok 2015
plánuje pre SAV už len 0.3%. 

Graf zobrazuje vývoj podielu
výdavkov na SAV v štátnom
rozpočte za posledných 10 rokov a ukazuje, že aj s aktuálne navrhovanou 8 miliónovou 
kompenzáciou (prerušovaná červená čiara) za pôvodne navrhnutý 10,3 miliónový pokles by podiel 
výdavkov na SAV v budúcom roku klesol na najnižšiu hodnotu za posledných desať rokov (0.35%).

SAV je pritom medzinárodne rešpektovanou inštitúciou a najvýznamnejším centrom vedy a 
výskumu u nás. Zamestnáva 12% vedeckých pracovníkov, no produkuje vyše 40% vedeckých 
výstupov vytvorených na Slovensku.5 Doposiaľ nebol formulovaný žiadny relevantný argument 
odôvodňujúci krátenie rozpočtu pre SAV.  

SAV je predovšetkým miestom excelentného základného výskumu, no dosahuje pozoruhodné 
výsledky aj na poli aplikovaného výskumu a inovácií: 

 Penový hliník – automobilový priemysel 
 Ľahká nepriestrelná vesta z keramiky 
 Plášť magnetickej neviditeľnosti 
 Polyméry na účinnú liečbu cukrovky 

 Detekcia onkologických ochorení 
 Slovník súčasného slovenského jazyka 
 Archeologický výskum - Bojná

 
Preto je potrebné:

1) Stabilizovať neustále klesajúce financovanie Slovenskej akadémie 
vied a verejný prísľub, že pri plánovanom raste rozpočtových výdavkov 
neklesne pod úroveň 0.45% výdavkov štátneho rozpočtu.

Konkretizácia požiadavky: Požiadavka znamená naplánovať pre rok 2015 
rozpočet SAV minimálne na úrovni 66,5 mil. eur (t.j. 0.45% z posledného 
známeho reálneho stavu výdavkov rozpočtu v roku 2013).

4 Podľa Štatistického úradu SR a Ministerstva financií SR.
5 Podľa databázy ISI Web of Knowledge za obdobie 2009 – 2013.
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Aktuálna situácia:
Súťažné grantové financovanie je kľúčovým prvkom štátnej podpory
základného výskumu vo väčšine vyspelých krajín. Založením
Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) v roku 2006 sa k
tomuto trendu prihlásila aj Slovenská republika. 

Posilňovanie súťažného grantového financovania je významným
nástrojom pre skvalitňovanie vedy na Slovensku, ako na univerzitách,
tak aj na Slovenskej akadémii vied. 

Graf  porovnáva silu hlavných národných grantových agentúr u nás a v Českej republike. S 
výnimkou rokov 2008 a 2009, keď mala slovenská grantová agentúra (vzhľadom na počet 
obyvateľov) porovnateľnú silu so svojou českou kolegyňou, je jej rozpočet v rokoch po kríze len 
pätinou rozpočtu GAČR.6 Kým rozpočet slovenskej agentúry klesá a stagnuje, rozpočet českej rastie 
nepretržite od roku 2006. Požadované navýšenie rozpočtu pre APVV v roku 2015 a pravidelná 
valorizácia má za cieľ tento hendikep slovenskej vedy zmenšiť. 

Preto je potrebné:

2) Zásadným spôsobom posilniť súťažné financovanie vedy 
prostredníctvom národnej grantovej agentúry APVV a garantovať 
pravidelnú valorizáciu tejto formy financovania vedy na vedeckých 
pracoviskách na Slovensku.

Konkretizácia požiadavky: Žiadame, aby bol rozpočet APVV v roku 2015 
minimálne na úrovni priemerného rozpočtu agentúry v rokoch 2008 – 
2010 t.j. 33,5 mil. eur a v nasledujúcich rokoch bol v čase ekonomického 
rastu valorizovaný minimálne o 10% ročne.
6 Podľa podkladov z APVV, rozpočet GA ČR podľa http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=564453
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Aktuálna situácia:
Návrh štátneho rozpočtu na rok 2015 oddôvodňuje zníženie
rozpočtu SAV realizáciou programu ESO (Efektívna,
Spoľahlivá a Otvorená verejná správa).

Cieľom programu ESO je až do roku 2020:
a) Integrácia špecializovanej miestnej štátnej správy -  do polovice roka 2014 
b) Sprevádzkovanie klientskych centier pre občanov – 2014/2015 
c) Optimalizácia výkonu štátnej správy, optimalizácia procesov a štruktúr ústredných orgánov 

štátnej správy, optimalizácia procesov a výkonu samosprávy – 2014-2020

(Zdroj: http://www.minv.sk/?eso-efektivna-spolahliva-otvorena-verejna-sprava)

Konštatujeme, že:
a) SAV nie je špecializovanou miestnou štátnou správou
b) SAV je samosprávna vedecká inštitúcia, nie súčasť štátnej správy, nemá klientov a nemôže 

teda prevádzkovať klientske centrá pre občanov 
c) SAV nie je súčasťou štátnej správy, ústredným orgánom štátnej správy ani samosprávou.

Z týchto dôvodov nie je SAV súčasťou programu ESO a tento program je irelevantný pri 
rozhodovaní o počte ústavov na SAV.

Preto je potrebné:

3)  Vyňatie Slovenskej akadémie vied z programu ESO.

Uvedené požiadavky boli priamo alebo nepriamo podporené na rôznych úrovniach:

 4000 podpisov na webovej stránke iniciatívy Veda chce žiť! 
 Účasť stoviek vedeckých pracovníkov a verejnosti na protestných zhromaždenia v areáli SAV

(15.10.2014) a na Námestí slobody v Bratislave (29.10.2014) 
 Výzva na podporu vedy na Slovensku, ktorá vzišla z protestného zhromaždenia (15.10.2014) 

a bola následne s 2205 podpismi doručené predstaviteľom vlády a parlamentu SR 
 Otvorený list prezidenta ALLEA (federácia európskych akadémií) adresovaný 

predstaviteľom vlády a parlamentu SR. 
 Otvorený list predsedov akadémií vied Českej republiky, Poľska a Maďarska adresovaný 

predstaviteľom vlády a parlamentu SR 
 Otvorený list občianskeho združenia Fórum Věda žije! z ČR adresovaný predstaviteľom 

vlády SR 
 Otvorené listy od Vedeckých rád ústavov SAV, Snemu SAV, Predsedníctva SAV a Učenej 

spoločnosti SAV adresované predstaviteľom vlády a parlamentu SR. 

Zástupcovia iniciatívy Veda chce žiť!: 

Mgr. Matej Stano, PhD. - bioinformatik 
Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. - elektrotechnik 
RNDr. Imrich Barák, DrSc. – molekulárny biológ 
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD. - sociológ
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