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IKT a výskum a vývoj na univerzitách

• Fyzická IKT infraštruktúra umožňujúca realizáciu aktuálnych 

výskumných projektov v jednotlivých oblastiach (napr. bioinformatika 

a pod.):

• iniciatívy typu e-Science/e-Research na rôznych úrovniach

• IKT infraštruktúra umožňujúca komplexný manažment oblastí 

pôsobnosti univerzity – príklad Univerzity v Melbourne:

• vzdelávanie

• výskum a vývoj

• transfer technológií a poznatkov do praxe



Situácia na Slovensku - prehľad

• Fyzická IKT infraštruktúra umožňujúca realizáciu aktuálnych 

výskumných projektov v jednotlivých oblastiach (napr. 

bioinformatika a pod.):

• úvahy o národnej iniciatíve v oblasti gridového počítania, resp. 

národného superpočítača využívaného pre vedecké účely

• individuálne aktivity jednotlivých univerzít založených najmä na 

projektových aktivitách 

• IKT infraštruktúra umožňujúca komplexný manažment oblastí 

pôsobnosti univerzity:

• individuálny prístup a rôzna úroveň využívania IKT



Hlavný IKT nástroj na manažment vedy

• Dynamická databáza projektov výskumu a vývoja 

prepojená na ďalšie čiastkové informačné zdroje 

inštitúcie (napr. ľudia, publikácie... )

• Aká je situácia na Slovensku?
• celoštátna úroveň – Centrálny informačný portál – www.veda-

technika.sk

• regionálna úroveň - ???

• univerzitná úroveň – príklad Univerzity Komenského v Bratislave

http://www.veda-technika.sk/
http://www.veda-technika.sk/
http://www.veda-technika.sk/


Centrálny informačný portál MŠ SR

• informácie o aktuálnom dianí 

v oblasti výskumu, vývoja 

a inovácií

• praktické informácie o 

rôznych grantových 

schémach a aktuálnych 

výzvach na financovanie 

projektov výskumu a vývoja

• databázy

www.veda-technika.sk



Regionálna úroveň

?



Univerzitná úroveň - príklad

• Univerzita Komenského v Bratislave:

• do roku 2008 – experimentálna úroveň bez výraznejšej podpory 

vedenia univerzity



Univerzitná úroveň - príklad

• Univerzita Komenského v Bratislave:

• aktuálna situácia – pokus o regionálnu databázu dynamického 

charakteru



Univerzitná úroveň - príklad

Základné črty databázy:

 Databáza je zameraná na získanie a zhromažďovanie všetkých
relevantných údajov o plánovaných, uskutočnených ako aj
realizovaných projektoch v oblasti výskumu a vývoja

 Dáta získané z jednotlivých odborných pracovísk BSK budú slúžiť na
koordináciu a efektívnejšie využitie existujúcich ako aj nových
potenciálnych finančných zdrojov, ako aj na spájanie ľudského a
materiálového potenciálu za účelom zlepšenia kvality vzdelávania

 Databáza obsahuje aj údaje o neúspešných projektoch

 Údaje sa zbierajú prostredníctvom univerzálneho formulára a sledujú
celý životný cyklus projektu

 Databáza nie je len statickým skladiskom údajov o projektoch – je ju
možné využiť ako efektívny manažérsky nástroj pre univerzitné
výskumné aktivity



Prečo používať IKT pre manažment vedy

• hodnotenie univerzitného potenciálu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, 

• sledovanie efektívnosti získaných finančných prostriedkov a výstupy 

riešených projektov – dôležitosť výstupov z pohľadu rozvoja univerzity,

• evidencia všetkých podporených projektov a úloh výskumu, vývoja 

a inovácií financovaných úplne, alebo čiastočne prostredníctvom verejných 

financií, vrátane hodnotenia ich spoločensko-hospodárskych výstupov,

• informácie v oblasti komercializačného potenciálu univerzity

• hodnotenie úspešnosti projektovej činnosti (podané/schválené projekty)

• výrazne zlepšená komunikácia smerom k odbornej aj laickej verejnosti

• lepšie plánovanie implementácie samotného projektu – tak z pohľadu 

finančného, ako aj obsahového

• akcelerácie aktivít v oblasti výskumu a vývoja so zameraním sa na:

• potreby rozvoja regiónu

• medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce

• spoločných projektov s priemyslom

• aktivít v oblasti komercializácie výskumu a vývoja
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