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VEC: Interpelácia na ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

 

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, 

v prílohe Vám posielam interpeláciu na ministra školstva, vedy, výskumu a športu podanú vo veci 
nezaplatenia prístupu do svetových vedeckých databáz pre slovenské univerzity a vedecko-výskumné 
inštitúcie. 

 

S pozdravom 

 

Ondrej Dostál 

 

 

 

 

 

 

Príloha: 

Interpelácia na ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

 

 

 

 

 



 

Ondrej Dostál 

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

 

prof. Ing. Peter Plavčan CSc. 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Bratislava 

 

Bratislava, 12. januára 2017 

 

VEC: Interpelácia na ministra školstva, vedy, výskumu a športu podaná vo veci nezaplatenia 
prístupu do svetových vedeckých databáz pre slovenské univerzity a vedecko-výskumné inštitúcie. 

 

Vážený pán minister, 

v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si Vám dovoľujem 
podať nasledovnú interpeláciu.  

 

Viaceré slovenské médiá v uplynulých dňoch priniesli informáciu, že vedci a vysokoškolskí 
pedagógovia zo slovenských univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií stratili od 1. januára 2017 
prístup do viacerých svetových vedeckých databáz, ktorý im v minulosti platil štát. Bez tohto prístupu 
je ich vedecko-výskumná činnosť výrazne obmedzená. Zodpovedné inštitúcie pritom už pred rokom 
vedeli, že táto situácia môže nastať. 

 

Preto sa na Vás obraciam s nasledovnými otázkami, na ktoré žiadam odpoveď:  

1. Aké sú príčiny, že štát nezaplatil slovenským univerzitám a vedecko-výskumným 
inštitúciám prístup do svetových vedeckých databáz? 

Podľa medializovaných informácií je príčinou nedostupnosti vedeckých databáz skutočnosť, že starý 
eurofondový projekt z programovacieho obdobia 2007-2013, z ktorého bol prístup do databáz 
financovaný, skončil 31.12.2015 a nový projekt, ktorý mal byť financovaný tiež z eurofondov, v rámci 
programovacieho obdobia 2014-2020, ešte nebol schválený a spustený. Tlačový odbor ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu to Denníku N zdôvodnil nasledovne: „V roku 2016 nebolo začaté 
riešenie nových projektov v rámci operačného programu Výskum a inovácie, a to z toho dôvodu, že 
sa riešili technicko-administratívne záležitosti s Európskou komisiou“. Môžete podrobnejšie vysvetliť 
aké technicko-administratívne záležitosti sa celý rok 2016 riešili s Európskou komisiou? Môžete tiež 
vysvetliť, prečo sa nový projekt nezačal riešiť už v priebehu roka 2015, keďže súčasné programovacie 
obdobie sa začalo už v roku 2014?  

 

2. Kto je vzniknutú situáciu zodpovedný? 

V podobných prípadoch sa často iba konštatuje, že „sa stala chyba“. Chyby však zvyčajne robia 
konkrétni ľudia. Kto sú v tomto prípade konkrétni ľudia, ktorí sú za vzniknutý stav zodpovední? 



Myslím predovšetkým ľudí, ktorí mali v tomto prípade riadiacu a rozhodovaciu právomoc. Necítite sa 
ako minister školstva, vedy, výskumu (od 23. marca 2016) spoluzodpovedný za vzniknutú situáciu? 

 

3. Aké dôsledky budú vyvodené voči tým, ktorí sú za vzniknutú situáciu zodpovední? 

Boli už voči ľuďom, ktorí tento stav spôsobili, vyvodené nejaké dôsledky? Prípadne vyvodili ich oni 
sami? Vyvodíte Vy sami voči sebe nejaké dôsledky zo vzniknutého stavu? 

 

4. Aké okamžité a/alebo krátkodobé opatrenia budú prijaté, aby sa zabezpečil čo najskorší 
prístup slovenských vedcov do svetových vedeckých databáz? 

Kedy predpokladáte, že bude obnovený prístup slovenských univerzít a vedecko-výskumných 
inštitúcií k všetkým svetovým vedeckým databázam v plnom rozsahu? Aké dodatočné náklady budú 
spojené s riešením tohto akútneho problému? 

 

5. Aké opatrenia boli alebo budú prijaté, aby sa podobná situácia nezopakovala? 

Viacerí vedci poukázali na skutočnosť, že podobná situácia sa môže stať na konci programovacieho 
obdobia 2014-2020, keď sa skončí projekt, ktorý sa ešte nezačal. Aj keď sa môže zdať, že to nie je 
v tejto chvíli horúci problém a na jeho riešenie je času dosť, skúsenosť ukazuje, že odkladanie 
niektorých riešení na poslednú chvíľu môže mať veľmi negatívne dôsledky. Preto ma zaujíma, či 
ministerstvo uvažuje dlhodobo a koncepčne a má už dnes pripravené riešenie, aby zabránilo 
opakovaniu týchto problémov v budúcnosti. 

 

 

S pozdravom 

 

Ondrej Dostál 

 


