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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA
	SLOVENSKEJ REPUBLIKY
	Stromová 1, 813 30  Bratislava 1



Zápis zo seminára o VEGA
konaného 17. júna 2009 v Bratislave


Pozvaní: podľa priloženého rozdeľovníka pozvánok

Program:
1. Otvorenie seminára p. podpredsedom vlády a ministrom školstva Slovenskej republiky
2. Podpora základného výskumu v rámci vnútorného grantového systému
3. Činnosť a pravidlá VEGA 
4. Výsledky a financovanie projektov VEGA
5. Diskusia


Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zorganizovalo seminár o VEGA, ktorý sa konal 17. júna 2009 o 14.00 hod. v IUVENTE v Bratislave.

Cieľom seminára bolo začať verejnú diskusiu o VEGA a grantových schémach pre vedu a techniku v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky.


K bodu 1 a 2
Po ospravedlnení p. podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky z neúčasti seminár otvoril a viedol prof. Ing. František Schlosser, CSc., vedúci služobného úradu  Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Informoval o analýze VEGA (minulosť – súčasnosť – budúcnosť). Uviedol aj základné zásady k vnútornému grantovému systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky Prezentácia spolu s dokumentom sú súčasťou zápisu a sú uvedené v samostatných prílohách.

So stanoviskom za Slovenskú akadémiu vied oboznámil prítomných jej nový predseda prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

Stanovisko Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, uviedol prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

K bodu 3
O terajšej činnosti VEGA a pravidlách VEGA oboznámila prítomných predsedníčka VEGA prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., ktorá okrem iného informovala aj o uznesení č. 3/2009 rozšíreného predsedníctva VEGA, ktoré sa vyjadrilo k zmenám a pripravovanej transformácii VEGA.

K bodu 4
K výsledkom a financovaniu projektov VEGA v rezorte školstva sa vyjadril                Mgr. Jozef Maculák a Ing. Ján Kysucký. Prezentácia je uvedená v samostatnej prílohe.

K bodu 5
V diskusii odzneli pripomienky, názory a návrhy účastníkov:

	odstrániť vstupné oponentúry pri podávaní nových žiadostí o dotáciu VEGA,

vytvoriť Etický kódex VEGA, ktorý by postihoval tých, ktorí si neplnia svoje povinnosti upravené v štatúte a v pravidlách VEGA,
vytvoriť vnútorný grantový systém, ktorý by zahŕňal projekty VEGA, KEGA a bol v súlade s právnou normou,
	transformácia VEGA by mala nasledovať až po predchádzajúcej širokej diskusii vedeckej komunity, 
	zachovať spoluprácu akademických a vysokoškolských pracovísk pri riešení spoločných projektov,
	ponechať podávanie žiadostí v existujúcom systéme e-VEGA, poprípade prepojiť s inými elektronickými systémami
	vypisovať všeobecné výzvy pri predkladaní nových žiadostí v oblasti základného výskumu,
obnoviť 16 pôvodných komisií VEGA, ktoré boli transformované do 13 komisií VEGA,
	zabezpečiť rovnomernejšie financovanie v jednotlivých komisiách VEGA,
	zvážiť podávanie výzvy na dvojročné obdobie riešenia projektov základného výskumu,
	zvážiť financovanie projektov VEGA súkromných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu.



Prípadné pripomienky, návrhy a názory k tejto problematike môžete poslať na e-mailovú adresu magda.miklovicova@minedu.sk" magda.miklovicova@minedu.sk do 8. júla 2009.


V Bratislave 19. júna 2009


Zapísala: Mgr. Katarína Hamarová

















Rozdeľovník pozvánok:


podpredseda vlády a minister školstva SR
vedúci služobného úradu MŠ SR
predseda SAV 
podpredsedníčka SAV
predsedníctvo VEGA -   prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
-    prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
	Ing. Jozef Novák, DrSc.

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.
prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.
Ing. Štefan Zajac, CSc.
odbor vedy a výskumu SAV
	Ing. Dana Zegerová
	Ing. Radomír Ledník
	Ing. Ivan Zvara

generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠ SR
odbor vedy a techniky na vysokých školách MŠ SR
	Mgr. Katarína Hamarová
	Mgr. Jozef Maculák
	Mgr. Ján Jankela, CSc.

Ing. Ján Kysucký
generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠ SR
zástupcovia Rady vysokých škôl
	prof. Ing. Viktor Smieško, CSc.
	doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
	prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.

predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl
prezident Slovenskej rektorskej konferencie
rektori verejných a súkromných vysokých škôl
riaditeľ Agentúry na podporu výskumu a vývoja
predseda Akreditačnej komisie
riaditeľ CVTI

