SAV 2025: Akčný plán Predsedníctva Slovenskej akadémie vied

V nadväznosti na Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na obdobie 2021-2025 P SAV
prijalo tento akčný plán do r. 2025. Cieľom tohto dokumentu je zadefinovať uskutočniteľné
kroky, ktoré povedú k napĺňaniu stratégie dlhodobého rozvoja SAV, ako je definovaná
v dokumente SAV 2030.
A. Zlepšenie podmienok na realizáciu výskumu v SAV
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Pripraviť akčný pán rozvoja SAV v rámci programov Plánu obnovy a odolnosti, ako aj
Európskych štrukturálnych a investičných fondov vrátane investičných aktivít
Zodpovední: M. Radvanský, K. Marhold, P. Siman, F. Simančík, P. Samuely
Termín: december 2022
Spolupracovať na príprave štátnej vednej politiky SR
Zodpovedný: P. Samuely
Termín: december 2022
Zabezpečiť účasť SAV na realizácii Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr (SK VI
Roadmap 2020 – 2030), vrátane príslušného akčného plánu
Zodpovedný: K. Marhold
Termín: priebežne
Podporovať internacionalizáciu výskumného prostredia SAV a získavanie nových
špičkových vedcov pomocou schém ako SASPRO a Impulz
Zodpovedný: P. Samuely
Termín: priebežne
Efektívne dokončiť realizáciu všetkých procesov spojených s transformáciou
organizácií SAV na v. v. i. na základe ustanovení zákona o SAV
Zodpovedný: J. Koppel
Termín: december 2022
Optimalizovať ekonomické procesy na úrovni v. v. i. a na úrovni SAV
Zodpovedný: J. Koppel
Termín: december 2022
Dopracovať a optimalizovať vnútorné predpisy, riadiace procesy a manažérske
postupy v rámci v. v. i. a na úrovni SAV
Zodpovedný: J. Koppel
Termín: december 2022
Vypracovať stratégiu SAV pre otvorenú vedu vrátane otvoreného publikovania a
dodržiavania princípov FAIR vo vede. Zabezpečiť účasť SAV na implementácii
Národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021-2028, vrátane príslušného
akčného plánu. Pripraviť technologickú a infraštruktúrnu podporu pre budovanie
repozitárov.
Zodpovedný: K. Marhold
Termín: priebežne
Pripraviť a implementovať stratégie SAV pre centrálny manažment softwarových
licencií s orientáciou na open-source software.
Zodpovední: T. Hromádka, I. Budinská
Termín: december 2022
Vytvoriť podmienky pre podporu mladých rodín a detí zamestnancov SAV
Zodpovední: M. Venhart
Termín: priebežne

•

Zosúladiť Etický kódex SAV a jeho aplikovanie s Deklaráciou o posilnení kultúry
vedeckej integrity na Slovensku
Zodpovedný: R. Karul
Termín: november 2022

•

•

•

Koncipovať, implementovať a monitorovať Plán rodovej rovnosti SAV
Zodpovedný R. Karul
Termín: priebežne
Vykonať prieskum pracovnej klímy v organizáciách SAV
Zodpovední: R. Karul, M. Venhart
Termín: december 2023
Zabezpečiť rozvoj a bezpečnosť v informačných a komunikačných sieťach,
podporovať prístup ku vysokovýkonnému počítaniu a repozitárom pre otvorenú vedu
Zodpovedná: I. Budinská
Termín: priebežne

B. SAV užitočná pre Slovensko
•

•

•

•

podieľať sa na vytvorení schémy pre spoločné výskumné jednotky organizácií SAV
s vysokými školami
Zodpovední: P. Samuely
Termín: december 2022
Podporovať spoluprácu v.v.i. so súkromným sektorom v oblasti aplikovaného
výskumu
Zodpovední: F. Simančík, M. Radvanský
Termín: priebežne
Vytvoriť podmienky pre zdieľanie výskumnej infraštruktúry v rámci SAV s externými
užívateľmi
Zodpovední: F. Simancik
Termín: priebežne
Rozvíjať technologický transfer a pravidlá nakladania s duševným vlastníctvom
Zodpovedný: F. Simančík
Termín: priebežne

•

Vytvoriť schému pre multidiscilinárne projekty vo VEGA
Zodpovední: P. Samuely, R. Karul
Termín: február 2022

•

Zaviesť pravidelnú webovú propagáciu doktorandského štúdia
Zodpovední: Ľ. Lacinová, T. Hromádka, I. Budinská
Termín: február 2022

•

Zaviesť celoakademické semináre doktorandov
Zodpovední: Ľ. Lacinová, T. Hromádka, I. Budinská
Termín: máj 2022

•

Zaviesť nový elektronický systém evidencie doktorandského štúdia
Zodpovední: Ľ. Lacinová, T. Hromádka, I. Budinská
Termín: september 2022

•

Aktualizovať systém kvót pre počet novoprijatých doktorandov
Zodpovedná: Ľ. Lacinová

Termín: december 2022
•

Zaviesť systém motivačných štipendií pre doktorandov namiesto plošných odmien
Zodpovedná: Ľ. Lacinová
Termín: december 2022

•

Vytvoriť kurikulum vzdelávania doktorandov a výskumných pracovníkov v tzv.
mäkkých zručnostiach a zabezpečiť stabilnú ponuku kurzov
Zodpovední: Ľ. Lacinová, T. Hromádka, R. Karul, M. Venhart
Termín: september 2023

•

Vypracovávať verejne prístupné stanoviská k závažným témam celospoločenského
významu, nových technológií, spoločenských zmien, životného prostredia, klimatickej
krízy a k iným naliehavým výzvam v rámci SR.
Zodpovední: všetci členovia PSAV
Termín: priebežne

•

Zaviesť základné podmienky pre dôslednú separáciu odpadu a nastavenie
„bezodpadových“ kancelárií a prevádzok na všetkých úrovniach v SAV
Zodpovedný: P. Siman
Termín: priebežne

•

Posilniť prítomnosť vedcov z SAV v celoštátnych mienkotvorných médiách
Zodpovední: M. Kšiňan, T. Hromádka
Termín: priebežne
Vytvoriť merchandising SAV, ktorý sa bude predávať v e-shope SAV
Zodpovední: M. Radvanský
Termín: september 2022
Rekonštruovať a aktualizovať internetovú stránku Otvorenej akadémie
Zodpovední: M. Kšiňan, Z. Panczová, T. Hromádka, M. Radvanský, P. Siman
Termín: prvý polrok 2022
Zabezpečiť pravidelné vydávanie propagačných brožúr a videí SAV
Zodpovední: M. Kšiňan
Termín: priebežne
Organizovať cyklus prednášok prestížnych vedcov s názvom “Akademické rozpravy”
určených pre odbornú verejnosť
Zodpovední: M. Venhart, T. Hromádka, R. Karul
Termín: ideálne jar 2022, ale podľa aktuálnej pandemickej situácie

•
•

•

•

C. SAV v medzinárodnom výskumnom priestore
•

Pripraviť schému podpory projektov Horizontu Európa v Odbore vedy a výskumu
Úradu SAV
Zodpovední: P. Samuely, T. Hromádka
Termín: máj 2022

•

Vytvoriť novú webovú stránku Odboru medzinárodnej spolupráce rozšírenú
o možnosť elektronického podávania výziev
Zodpovední: Z. Panczová, T. Hromádka, M. Kšiňan
Termín: december 2022

•

•

•

Negociovať viaczdrojové financovanie projektov európskych partnerstiev
Zodpovedná: Z. Panczová
Termín: priebežne
Vytvoriť podporné mechanizmy na zvýšenie zastúpenia spoločenskovedných
a humanitných disciplín v medzinárodných projektoch
Zodpovední: Z. Panczová, M. Kšiňan
Termín: priebežne
Vytvorenie stratégie SAV pre bezpečnosť v medzinárodnom výskume
Zodpovední: T. Hromádka, Z. Panczová
Termín: december 2022

