
Programový zámer 

Cielená podpora vedeckovýskumnej činnosti v organizáciách v pôsobnosti 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
 

Hodnotenie organizácií zaoberajúcich sa výskumom a vývojom a získanie osvedčenia 

o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj je podmienkou a predpokladom kvalitatívnej 

podpory vedy a výskumu. Získanie  osvedčenia umožňuje danej organizácii uchádzať sa o 

podporu štátu v oblasti výskumu a vývoja pridelením finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu, čím sa zvyšuje súperenie a vytvára tlak na kvalitu výskumných úloh. 

Zámerom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je skvalitniť vedeckovýskumnú 

činnosť v priamo riadených organizáciách, zvýšiť jej efektívnosť a praktickú využiteľnosť 

výstupov z nej vyplývajúcich. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uvažuje 

perspektívne prioritne podporovať vedeckovýskumnú činnosť iba v organizáciách, 

ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj s orientáciou na  

výskumné a vývojové aktivity v oblasti národnej a kultúrnej identity a uchovávania 

a využívania kultúrneho dedičstva. Cieľom je dosiahnuť, aby finančné prostriedky 

z verejných zdrojov investované do vedeckovýskumnej činnosti priniesli konkrétny 

spoločenský alebo aj ekonomický efekt z jej realizácie a prispeli tak k zachovaniu a rozvíjaniu 

národných špecifík v kontexte európskej a svetovej kultúry 21. storočia.  

 V súčasnej dobe sa realizuje vedeckovýskumná činnosť v organizáciách v pôsobnosti 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci  kontraktov uzatváraných medzi 

jednotlivými organizáciami a ministerstvom, ako ich zriaďovateľom. Perspektívnym 

zámerom je, aby všetky organizácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 

ktoré budú chcieť vykonávať vedeckovýskumnú činnosť, absolvovali akreditačný proces 

hodnotenia spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj a získali osvedčenie o tejto spôsobilosti. 

Uzatváranie kontraktov by malo byť nastavené tak, že finančný príspevok na 

vedeckovýskumnú činnosť bude pridelený iba organizáciám, ktoré sú držiteľmi osvedčenia 

o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Zároveň by sa mal vytvoriť mechanizmus 

finančnej spoluúčasti  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky alebo dofinancovania 

predložených projektov odsúhlasených Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Takáto 

cielená podpora výskumu a vývoja v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva by mala byť 

motivačným a podporným nástrojom, aby sa organizácie sústredili na niekoľko prioritných 

výskumných úloh, zvýšila sa kvalita a efektívnosť vedeckovýskumnej činnosti  

a očakávaných výstupov. 

Predpokladom na uskutočnenie systémovej zmeny v podpore vedeckovýskumnej 

činnosti zo strany Ministerstva kultúry  Slovenskej republiky je, aby organizácie 

v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky požiadali v rámci akreditačného 

procesu o hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj a získali osvedčenie 

o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. 

o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.  

Význam vedeckovýskumnej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva nadobudol  ešte 

dôležitejší  rozmer po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Prvoradou úlohou sa 

stalo zachovanie národnej kultúrnej identity a zároveň začlenenie národnej kultúry do 

ďalšieho rozvoja modernej európskej kultúrnej identity.  

Pripravovaná cielená podpora výskumu a vývoja v oblasti kultúry a kultúrneho 

dedičstva by mala priniesť nové príležitosti a užší súlad medzi požiadavkami, záujmami, 

možnosťami a prioritami Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Zároveň umožňuje 

väčšie prepojenie s praxou pri definovaní smerov vedeckovýskumnej činnosti a jej využití 
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ODKIAĽ  
vychádzame? 
 

 
 
 

 

súčasný stav – vedeckovýskumná činnosť je takmer 
výlučne financovaná z rozpočtovej kapitoly MK SR na 
základe kontraktov uzatváraných medzi MK SR, ako 
zriaďovateľom, a organizáciami v pôsobnosti MK SR 
s tým, že obsahové zameranie vedeckovýskumnej 
činnosti je prakticky vo výlučnej kompetencii 
jednotlivých organizácií 
 

 

 
 

KAM  
smerujeme?   

 
 
 
 
 

 

k cielenej podpore vedeckovýskumnej činnosti – 
finančný príspevok na vedeckovýskumnú činnosť by 
mal byť prideľovaný  iba organizáciám, ktoré sú 
držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať 
výskum a vývoj vydaný ministrom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR na základe hodnotenia 
spôsobilosti a na konkrétne projekty 
 

 
 

ČO  
chceme dosiahnuť? 

 
 
 

 

skvalitnenie vedeckovýskumnej činnosti 
v organizáciách v pôsobnosti MK SR, zvýšenie jej 
efektívnosti a praktickej využiteľnosti  výstupov s tým, 
že obsahové zameranie vedeckovýskumnej činnosti 
by na základe spoločenskej objednávky mohlo byť 
určované aj zo strany MK SR 
 

 
 

AKO  
to chceme 

dosiahnuť? 

 
 
 

 

organizácie  v pôsobnosti MK SR, ktoré budú chcieť 
vykonávať vedeckovýskumnú činnosť financovanú 
z rozpočtovej kapitoly MK SR budú musieť absolvovať 
akreditačný proces hodnotenia spôsobilosti 
vykonávať výskum a vývoj, ako záruky jej vecného 
zabezpečenia a kvalifikácie ľudských zdrojov 
 

 

 

KEDY  
to chceme 

dosiahnuť? 

 

 
 
 

 

časový horizont  - rok 2014 - vytvorenie primeraného 
a dostatočného  časového priestoru  je zvolené 
z dôvodu prípravy organizácií v pôsobnosti MK SR na 
hodnotenie, ktorá si vyžaduje pomerne veľké úsilie a 
aj samotný proces akreditácie je náročný a časovo 
zdĺhavý 
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