SPRÁVA ZO STRETNUTIA
Podujatie : 1. spoločné pracovné stretnutie zástupcov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier
(téma: Aktuálne otázky riadenia a administrácie projektov)
Termín :
11.-12. Septembra 2014
Miesto :
Wellness Hotel Chopok ****, Demänovská Dolina

~
V nadväznosti na konferenciu Research Forum 2014 usporiadalo Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline
v dňoch 11.-12. septembra 2014 vo Wellness Hoteli Chopok **** 1.spoločné pracovné stretnutie univerzitných
vedeckých parkov a výskumných centier na Slovensku za účelom prekovania aktuálnych otázok spojených s ich
činnosťou s dôrazom na nasledovné rokovacie oblasti:
1.
2.
3.

Aktuálny stav projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.
Otázky riadenia projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (administrácia projektov,
stav procesov verejného obstarávania, stav Žiadostí o platbu, komunikácia s riadiacim orgánom, ...).
Prerokovanie možnosti vzniku Asociácie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier na
Slovensku a priblíženie plánovaných podujatí organizovaných UVP a VC.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 8-tich UVP a VC z celkového počtu 13 v sumárnom počte 24 osôb. Rokovanie
odborne obohatili aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v zastúpení Ing. Roman
Hegedüs z pozície riaditeľa odboru realizácie Operačného programu Výskum a vývoj a Ing. Rastislav Motýľ.
Rokovanie prebiehalo počas viacerých rokovacích blokov formou moderovanej diskusie.

~
V rámci prvého rokovacieho bloku doc. Hadzima ako gestor stretnutia uvítal všetkých hostí a postupne vyzval
zástupcov jednotlivých UVP a VC aby v krátkosti zhodnotili stav riešenia predmetných projektov a priblížili
ostatným účastníkom časové a obsahové etapy v ktorých sa nachádzajú. Následne prenechal slovo zástupcom
MŠVVŠ SR, ktorí po úvodnom slove, v krátkosti oboznámili zástupcov UVP a VC s aktuálnym stavom čerpania
finančných zdrojov určených pre projekty UVP a VC a celkovo zhodnotili doterajšiu vzájomnú spoluprácu medzi
riadiacim orgánom a prijímateľmi. Prerokované boli dôležité otázky spojené s ukazovateľmi výsledkov a dopadov
projektov s previazaním na možné sankčné opatrenia, pričom účastníci prezentovali vysoký stupeň ich napĺňania
aj napriek niektorým aktuálnym projektovým obmedzeniam, napr. v podobe prebiehajúcich procesov verejného
obstarávania.
Po obedňajšej prestávke sa debata niesla v duchu otázok a odpovedí na tému administrácie projektov, s dôrazom
na Žiadosti o platbu, monitorovanie projektov a komunikáciu s riadiacim orgánom, kde boli prezentované zo
strany UVP a VC nimi používané prístupy, najčastejšie sa vyskytujúce problémy a prezentovali oblasti, ktoré je čo
najnutnejšie prerokovať s riadiacim orgánom. Na tomto mieste je nutné obzvlášť oceniť prítomnosť zástupcov
MŠVVŠ SR, ktorí dokázali odborne reflektovať na podnety zo strany prijímateľov a operatívne pristupovať
k hľadaniu potrebných riešení.
Po krátkej prestávke stretnutie pokračovalo na tému verejného obstarávania pre potreby UVP a VC. Na základe
priebehu rokovania v danom bloku je možné uviesť, že táto téma je u viacerých UVP a VC, ako aj na strane
riadiaceho orgánu veľmi citlivou záležitosťou, ktorá dokáže aj pri malých vybočeniach v porovnaní so stanoveným
plánom, spôsobiť značné škody v rámci riešenia projektu s priamym dosahom na ich finančnú stránku. Po
skončení rokovacieho bloku diskusia pokračovala aj v rámci spoločnej večere za účasti všetkých hostí.
V rámci druhého rokovacieho dňa boli na programe dve témy. Prvou z nich bolo predstavenie myšlienky vzniku
Asociácie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier na Slovensku. Zástupcovia Výskumného centra
ŽU v Žiline spolu s UVP TECHNICOM spoločne predniesli daný zámer, na základe čoho sa rozprúdila veľmi živá,

ale vysokoodborná a plodná debata o činnosti danej Asociácie, právnych a časových možnostiach zriadenia.
Účastníci stretnutia preberali možnosti právneho zriadenia, pričom do úvahy pripadali nasledovné formy:






združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 OZ
združenie s právnou subjektivitou podľa § 20 f OZ,
stála konferencia UVP a VC (resp. univerzít, ktoré danými projektmi disponujú)
začlenenie UVP a VC do niektorej z medzinárodných organizácií spájajúcej podobné organizácie
s následným vytvorením národnej sekcie.

Ako problém sa ukázala skutočnosť, že nie všetky projekty UVP a VC majú vyriešené svoje postavenie v rámci
pôsobiska, čiže nedisponujú vlastnou právnou alebo rozhodovacou subjektivitou. Zástupcovia sa dohodli, že na
vyššie uvedené otázniky spojené so vznikom Asociácie sa pokúsia odpovedať do termínu ďalšieho stretnutia
určeného pre UVP a VC, t.j. 7.10.2014 v Košiciach.
Záverom zástupcovia UVP Technicom a SAV prezentovali blížiace sa podujatia v Bratislave a Košiciach určené
predovšetkým pre UVP a VC na Slovensku.
Po týchto informáciách doc. Hadzima poďakoval všetkým zástupcom UVP a VC, ktorí sa zúčastnili stretnutia ako
aj zástupcom MŠVVŠ SR za účasť. Vyzdvihol vysokú úroveň stretnutia po odbornej stránke, poďakoval
organizačnému tímu Ing. Štefan Šedivého, PhD. za vytvorenie vhodných podmienok pre rokovanie a vyslovil
želanie v podobe vzniku nových príležitostí na vzájomné stretnutia.

~
Závery 1.spoločného pracovného stretnutia univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier na Slovensku
je možné definovať nasledovne:
1. Čerpanie projektov za všetky UVP a VC je k termínu 09/2014 na základe údajov zo strany riadiaceho
orgánu na úrovni cca 15,16% %, z toho sú preplatené predovšetkým personálne výdavky a iba čiastočne
investície do stavieb a technológií. Tento stav je možné pripísať predovšetkým prebiehajúcim alebo
pripravovaným procesom verejného obstarávania, kde je zdržanie spôsobené dlhou dobou prípravy
súťažných podkladov z dôvodu vysokej špecializácie obstarávaných zariadení a prístrojov, zdĺhavej
komunikácii s riadiacim orgánom, často objavujúcej sa rozdielnosti odborného výkladu a postojom na
procesy verejného obstarávania na strane MŠVVŠ SR, Úradu pre verejné obstarávanie resp. verejnými
obstarávateľmi (prijímateľmi). Všetci prítomní zástupcovia UVP a VC podporujú myšlienku vyvolania čo
najskoršieho spoločného stretnutia s vedením MŠVVŠ SR z dôvodu prerokovania ďalšieho procesného
postupu vo veciach verejného obstarávania.
2.

Existujú reálne obavy o finančnú udržateľnosť projektov UVP a VC po termíne ich ukončenia, t.j. po roku
2015. V prípade, že sa nenájde spôsob ako sa uchádzať o zdroje podpory, v ďalšom období dôjde
s vysokou pravdepodobnosťou k citeľnému obmedzeniu finančných tokov aj napriek úspešným snahám
o získanie financií na prevádzku napr. z vlastných výskumných aktivít, čo v tomto vysokošpecializovanom
výskumnom a vývojovom prostredí povedie k budúcim prevádzkovým obmedzeniam unikátnych
prístrojov a zariadení, odlivom skúsených riešiteľov a citeľnému zníženiu konkurencieschopnosti voči
európskemu výskumnému prostrediu.

3.

Riadenie a administrácia projektov UVP a VC si nevyhnutne vyžaduje kapacitne rozsiahle a odborne
zdatné personálne kapacity z dôvodu vysokého tempa realizácie predmetných projektov a vysokej miery
diferencie medzi jednotlivými činnosťami počnúc od samotného manažérskeho riadenia, pokračujúc
procesmi verejného obstarávania alebo zabezpečovania potreby transferu technológií do praxe,
riadenie spolupráce s partnermi z priemyslu, končiac aktívnou publicitou voči výskumnému prostrediu
a širokej verejnosti.

4.

Myšlienka vzniku Asociácie UVP a VC je vítaným nástrojom pre posilnenie vzájomnej spolupráce týchto
špičkových pracovísk výskumu a vývoja. Činnosti asociácie majú vychádzať zo zásad spoločného prístupu

združených UVP a VC voči riadiacemu orgánu, čo sa má pretaviť do formy silného, spoľahlivého
a vysokoodborného partnera, ktorý dokáže priamočiaro poukázať na aktuálne problémy, vyjadriť svoje
potreby a zároveň sa stavať do pozície konzultanta pri rozhodovaní o možnostiach ich udržateľnosti.
5.

V zmysle zhody všetkých účastníkov stretnutia je dôležité zastávať názor pravidelných spoločných
odborných a pracovných stretnutí zástupcov UVP a VC. Najbližšie stretnutie sa uskutoční v Košiciach,
kde hostiteľom bude UVP TECHNICOM. Téma konferencie, ktorá sa uskutoční 7. októbra 2014 v hoteli
Centrum bude: Modely fungovania vedeckých parkov: skúsenosti a príležitosti pre slovenské vedecké
parky a centrá. Štafetu v termíne 11. a 12. novembra 2014 preberie SAV, ktorá v Bratislave organizuje
podujatie s názvom Trans Tech Burza, zamerané na predstavenie výsledkov vedy, výskumu a vývoja
realizovaných na výskumných ústavoch SAV, univerzitách, ďalších výskumných ústavoch SR a hlavne na
kreujúcich sa univerzitných vedeckých parkoch a výskumných centrách Slovenskej republiky.

~
V Žiline dňa 16.9.2014
Správu zo stretnutia vypracoval : Ing. Štefan Šedivý, PhD. – tajomník VC ŽU v Žiline,
schválil : doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. – riaditeľ VC ŽU v Žiline

