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Vec: Zápisnica zo stretnutia pracovnej skupiny Otvorená veda v rámci kapitoly Otvorené 

vzdelávania a otvorená veda akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017-2019 

Dátum: 07/02/201 od 12:30 

Miesto stretnutia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Stromová 1) 

 
1. Zúčastnení: 

 Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR 

 Ľuboš Svetoň, sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR 

 Jitka Dobbersteinová, CVTI SR 

 Jozef Dzivák, CVTI SR 

 Karol Marhold, Slovenská akadémia vied 

 Mária Čikešová, Slovenská rektorská konferencia 

 Marek Šmid, prezident Slovenskej rektorskej konferencie 

 Alena Mičicová, Slovenská asociácia knižníc 

 Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

 Ondrejčáková Skarlet, riaditeľka kancelárie ÚSV ROS 

 Lacika Lucia, ÚSV ROS 

2. Agenda stretnutia:  

Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť plnenie úloh AP Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 

a otvoriť diskusiu smerom k ďalšiemu smerovaniu tejto témy v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie. 

 

Úlohy z AP v gescii CVTI SR sa dajú považovať za splnené okrem vytvorenia národného repozitára pre 

ukladanie výsledkov výskumu a vývoja, ktorého verejné obstarávanie sa doteraz nezačalo. Spustenie 

repozitára sa v súčasnosti nedá časovo odhadnúť, od vyhlásenia verejného obstarávania po spustenie 

to budú cca 3 roky. Pozitívnym výstupom stretnutia je nadviazanie priamych kontaktov/diskusia medzi 

viacerými subjektmi  - CVTI SR , SRK a SAV.  

 

Nosnou témou stretnutia bolo financovanie prístupu k elektronickým informačným zdrojom v rámci 

projektu NISPEZ IV - databázam vedeckých časopisov, ktoré v súčasnosti prechádza zmenami – 

z plného financovania z EŠIF na čiastočné spolufinancovanie zo strany univerzít, resp. vedecko 

výskumných inštitúcií. Financovanie je otázkou do ďalšej diskusie aj v téme publikovania výstupov 

slovenských vedcov a výskumníkov vo vedeckých a odborných  časopisoch aj na platforme open access.  

 

Stretnutie otvorilo tému národnej stratégie otvoreného prístupu, ktorá na Slovensku momentálne 

absentuje a pristúpenie Slovenska k Plánu S (medzinárodná iniciatíva agentúr financujúcich výskum 12-

tich európskych krajín, ktorej princípom je publikovanie výstupov pod verejnou licenciou). Iniciatíva je 

podporovaná  Európskou radou pre výskum (European Research Council), či Európskou komisiou.  

 

3. Ďalšie kroky  

1. Formulácia odporúčaní zo stretnutia pracovnej skupiny do nového AP a následná prezentácia návrhu 

na Týždni otvoreného vládnutia – 11. – 15. marec 2019  

2. Príprava národnej stratégie otvoreného prístupu vrátane jej financovania (spoločne s otvorením 

diskusie ohľadom financovania prístupu k  elektronickým informačným zdrojom)  

3. Vybudovanie národného repozitára pre ukladanie výsledkov výskumu a vývoja 
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