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ÚVOD
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ďalej „Zväz" alebo „ZSVTS") je oficiálny názov
mimovládnej organizácie, ktorá je dobrovoľným, od politických strán nezávislým, záujmovým
občianskym združením. Zväz združuje nezávislé občianske združenia (ďalej „členské organizácie"
alebo „ČO ZSVTS“) a iné osoby, ktorých aktivity podporujú alebo sú zamerané na činnosť v oblasti
vedy a techniky. Vznikol v roku 1990 a má sídlo v Bratislave. Jeho poslaním je podporovať činnosti
členov Zväzu v oblasti šírenia vedeckých a technických poznatkov v záujme zvyšovania technickej a
odbornej vzdelanosti, kvality výrobkov a technologických procesov; podporovať výskum, vývoj
a aplikáciu spracúvania informácií vo vede, technike a praxi; urýchľovať šírenie a výmenu informácií v
oblasti vedy a techniky; podporovať vzdelávanie v oblasti vedy a techniky; rozvíjať medzinárodnú
spoluprácu v oblasti vedy a techniky.

Vo funkčnom období 2021 - 2024 si ZSVTS kladie za cieľ:
A. Dosiahnuť pozíciu reprezentanta technickej inteligencie v SR, tzn. vedcov, inžinierov
a technikov; pravidelne ich propagovať v mediálnom priestore a na sociálnych
sieťach, vo zvýšenej miere ich navrhovať na ocenenie za dlhoročnú prácu.
B. Zabezpečiť kvalifikovanú účasť zástupcov ZSVTS v grémiách, kde sa rozhoduje
o vednej a technickej politike, pričom garantovať také legislatívne zmeny, ktoré budú
na prospech zvýšenia financovania vedy a výskumu a šírenia ich výsledkov v SR.
C. Venovať sa mládeži, študentom stredných a vysokých škôl, podporovať ich záujem
o technické vzdelávanie, organizovať pre nich vzdelávacie akcie a tvorivé dielne
s cieľom štúdia na technických univerzitách, využívať pri tom on – line platformu.
D. Podieľať sa na aktivitách medzinárodných nevládnych organizácií ako FEANI, WFEO,
ENAEE.
E. EUR-ACE akreditáciami prispieť ku kvalite vzdelávania na technických univerzitách
v SR a ČR.
F. Ponúkať absolventom technických univerzít registrovaných v Indexe FEANI možnosť
získania titulu EURING, otvárajúceho dvere na spoločnom Európskom trhu práce
a angažovať ich do činnosti klubu EURING pri ZSVTS.
G. Presadiť zástupcov ZSVTS do školských rád na úrovni samosprávnych krajov,
zároveň v spolupráci s technickými univerzitami v týchto krajoch budovať regionálne
kancelárie ZSVTS.
H. Stabilizovať a reštartovať aktivity ZSVTS najmä domov techniky na pred-covidovú
úroveň, s cieľom zabezpečenia variability týchto činností aj vo virtuálnom on-line
svete v prípade ďalších obmedzení. Iniciovať garantovanie „pandemických istôt“
štátom, v prípade ďalšieho ohrozenia činnosti svojich členských organizácií, ako aj
domov techniky, aby nemohlo dôjsť k úplnému paralyzovaniu vedecko-technickej
komunity.

2

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE ZSVTS
na roky 2021 - 2024

I. Udržiavať naďalej majetok ZSVTS v náležitom stave, primerane hospodárskym
výsledkom Zväzu ho zveľaďovať, súčasne využívať rôzne mimorozpočtové zdroje na
rekonštrukcie svojich objektov a efektívnu prevádzku.

1. OBLASŤ VEDY, TECHNIKY A VZDELÁVANIA
a. Presadzovať zástupcov ZSVTS do poradných orgánov štátnej správy, školských rád
na úrovni samosprávnych krajov a iných relevantných inštitúcií, zaoberajúcich sa
vedou, technikou a vzdelávaním. Týmto spôsobom sa podieľať pri tvorbe stratégií
rozvoja vedy, techniky, inovácií a vzdelávania na Slovensku. Legislatívne zmeny
prijímať v prospech zvyšovania kvality vedy, výskumu a vzdelávania v SR.
b. Systematicky sa venovať študentom stredných a vysokých škôl a podporovať ich
záujem o technické a prírodovedné vzdelávanie. Podporovať mládežnícke podujatia
zamerané na výmenu skúseností a názorov s odborníkmi z rôznych oblastí vedy,
techniky, priemyslu i akademickej sféry.
c. Efektívne spolupracovať s mienkotvornými médiami, a týmto spôsobom zabezpečiť
propagáciu členských organizácií ZSVTS, ako aj samotného Zväzu. Pokračovať vo
vydávaní štvrťročného elektronického periodika – VTS News a zaistiť aktívnejšiu
propagáciu výsledkov Zväzu a jeho členských organizácií na sociálnych sieťach.
d. Propagovať ZSVTS formou prezentácie výsledkov činnosti ČO ZSVTS nomináciou ich
zástupcov na ocenenia v širokom spektre možností, tak v rámci Slovenska, ako aj
v rámci zahraničia.
e. Podporovať spoluprácu s technickými univerzitami v jednotlivých krajoch cez
budovanie funkčných regionálnych centier ZSVTS. Pokračovať v snahe o vytvorenie
vzdelávacej agentúry.
f.

Pokračovať v úspešnej tradícii podujatí organizovaných ZSVTS, ako je Vedec roka
SR, Fórum inžinierov a technikov Slovenska – FITS a spolupracovať pri organizovaní
Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

g. Pravidelne aktualizovať Databázu expertov ZSVTS pre rôzne oblasti vedy a techniky,
a to so zameraním sa na systém využívajúci jednotlivé kontakty ČO ZSVTS. Ponúknuť
expertov ZSVTS pri riešení aktuálnych celospoločenských otázok rozvoja vedy
a techniky na Slovensku.
h. Organizovať Klubové dni ZSVTS zamerané na všeobecné témy prospešné viacerým
ČO ZSVTS, a tak prispieť k zlepšeniu prepojenia a spolupráce medzi ZSVTS a ČO
ZSVTS.
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2.

OBLASŤ ZAHRANIČNÝCH STYKOV
a. Podieľať sa na medzinárodných aktivitách nevládnych organizácií ako sú FEANI a
WFEO, byť súčasťou novo-navrhovaného konceptu Engineers Europe a byť aktívny
v spolupráci s inými medzinárodnými mimovládnymi organizáciami pri presadzovaní
obdobného modelu i na Slovensku.
b. Pokračovať v medzinárodných akreditáciách prostredníctvom Európskej organizácie
ENAEE, udeľovať rešpektovaný certifikát EUR-ACE pre študijné programy, a takto
pomôcť pri zabezpečovaní porovnateľného vzdelávania na technických VŠ v SR/ČR
s EÚ.
c. Spolupracovať s príslušnými rezortmi SR a ponúknuť možnosť využitia členstva
Zväzu v medzinárodných mimovládnych organizáciách, vyvíjať aktivity na krytie
nákladov s tým spojených.
d. Neprestávať v nábore absolventov technických univerzít registrovaných v Indexe
FEANI, motivovať ich pre získavanie titulu EURING a angažovať ich do činnosti
Klubu EUR ING. Naďalej rozvíjať spoluprácu s FEANI s cieľom prispieť k primeranej
mobilite technických inžinierskych odborníkov, podporovať činnosť euroinžinierov
Slovenska združených v Klube EUR ING pri ZSVTS.
e. Využívať členstvo vo WFEO, ENAEE a FEANI na získavanie nových podnetov pre
zlepšenie činnosti ZSVTS, aktívne sa zúčastňovať pravidelných stretnutí a využiť ich
v prospech Zväzu.
f.

Nadviazať a konkretizovať spoluprácu s partnerskými organizáciami v susedných
krajinách (najmä s krajinami V4). Pokúsiť sa zapojiť do cezhraničných projektov.

g. Prehodnotiť uzavreté dohody ZSVTS s medzinárodnými partnerskými organizáciami.
Na základe analýzy ich činnosti implementovať úspešné projekty prípadne aktivity
v rámci ZSVTS.
h. Pokračovať v intenzívnej spolupráci s ČSVTS; pripomenúť si historické míľniky SR a
ČR, naďalej koordinovať aktivity so zástupcami stredoeurópskych krajín FEANI.
i.

Organizovať tematické exkurzie na medzinárodné podujatia pre členov Zväzu, ktoré
môžu prispieť k uplatneniu nových poznatkov v oblasti vedy a techniky a súčasne
k šíreniu dobrého mena v krajinách, kde pôsobia naši krajania.
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OBLASŤ INVESTÍCIÍ A ROZVOJA

3.

a. Pokračovať v trende udržateľného rozvoja ZSVTS efektívnym investovaním,
hospodárením a využívaním moderných plánovacích a kontrolingových nástrojov.
b. Rozvíjať činnosti ZSVTS v súlade s poslaním
vedomostnej základne Zväzu a jeho expertov.

a stanovami

Zväzu

využitím

c. Podporovať ČO ZSVTS na základe dosahovaných výsledkov v odborných
činnostiach a podporovať ich ciele a zámery v rámci tvorby legislatívnych materiálov,
pracovných skupín a komisií vytvorených štátnymi orgánmi.
d. Zabezpečiť vyrovnané alebo prebytkové hospodárenie dcérskych spoločností
a vytvárať predpoklady na ich zapojenie do procesov v súvislosti s čerpaním zdrojov
z EÚ v rámci operačných programov.
e. Majetok ZSVTS a dcérskych organizácií udržiavať v rukách akcionárov, podporovať
konkurencieschopnosť dcérskych organizácií. Využívať externé finančné zdroje, a to
najmä rôzne štrukturálne fondy z EÚ na jeho rekonštrukciu a efektívnu prevádzku.
f.

Zvyšovať výkonnosť ekonomiky Zväzu využívaním majetku a ľudského potenciálu
implementáciou moderných metód a nástrojov v oblasti finančného riadenia
a riadenia ľudských zdrojov, ako aj investíciami do nových projektov a majetku
s vysokou mierou návratnosti. Naďalej hľadať úspory nákladov pri správe majetku
Zväzu a zefektívňovať administratívne náklady na činnosť Zväzu.

g. Nastaviť kontrolné a riadiace mechanizmy na správu „Investičného fondu“ s cieľom
garancie ďalšieho rozvoja a modernizácie majetku Zväzu, ako i nevyhnutných aktivít
dcérskych spoločností.
h. Sledovať, pravidelne hodnotiť a analyzovať výsledky dcérskych spoločností (Domu
techniky ZSVTS Bratislava, s.r.o. a Domu techniky ZSVTS KE, s.r.o.) a Domu ZSVTS
pri správe majetku a podporovať zvýšenie ich výkonnosti; vytvoriť motivačný model
pre konateľov obchodných spoločností ZSVTS a riaditeľa ZSVTS, optimalizovať
organizačnú štruktúru Zväzu a obchodných spoločností ZSVTS. Získavať aktuálne
informácie o činnostiach dcérskych spoločností využitím reportingových systémov.
i.

Uzatváraním partnerstiev vytvárať priaznivé podmienky pre zapájanie významných
partnerov (komerčných subjektov, iných zväzov) do aktivít Zväzu s cieľom zvyšovania
povedomia o aktivitách Zväzu, budovania stabilného postavenia pri tvorbe
legislatívnych a normatívnych dokumentov. Vytvárať dynamický efekt pre podporu
aktivít a cieľov členských organizácií a zlepšovania finančnej stability Zväzu.
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4.

OBLASŤ RIADENIA A KONTROLY
a. Stabilizovať a reštartovať aktivity ZSVTS, najmä Domov Techniky a Domu ZSVTS na
pred-covidovú úroveň, s cieľom zabezpečenia variability týchto činností aj vo
virtuálnom on-line svete, v prípade ďalších obmedzení.
b. Zabezpečiť kvalifikovanú účasť zástupcov ZSVTS v grémiách, kde sa rozhoduje
o vednej a technickej politike, pričom garantovať také legislatívne zmeny, ktoré budú
na prospech zvýšenia financovania vedy a výskumu a šírenia ich výsledkov v SR.
c. Presadiť zástupcov ZSVTS do školských rád na úrovni samosprávnych krajov,
zároveň v spolupráci s technickými univerzitami v týchto krajoch budovať regionálne
kancelárie ZSVTS s cieľom postupného vytvárania regionálnych štruktúr na úrovni
krajských rád.
d. Riadiť činnosť Zväzu na všetkých úsekoch činnosti vrátane dcérskych spoločností
Domov techniky ZSVTS pomocou ročných plánov činnosti a hospodárenia,
vychádzajúcich z Programového vyhlásenia a pravidelne ich vyhodnocovať.
e. Skvalitniť prácu stálych a dočasných komisií, komisií pre kontrolu dcérskych
spoločností, s dôrazom na spracovanie podrobných plánov činnosti s personálnymi
garanciami a finančným krytím.
f.

Zefektívniť operatívnu činnosť Sekretariátu ZSVTS, skvalitniť vertikálnu komunikáciu
vo Zväze, čím docieliť rýchly a adresný proces prenosu informácií z centra ku
jednotlivým členským organizáciám.

g. Iniciovať garantovanie „pandemických istôt“ štátom, v prípade ďalšieho ohrozenia
činnosti zväzových členských organizácií, ako aj domov techniky s cieľom predísť
úplnému paralyzovaniu vedecko-technickej komunity.
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ZÁVER

Zväz

slovenských

vedeckotechnických

spoločností

vo

svojom

dokumente

„Programové vyhlásenie ZSVTS na roky 2021 – 2024“ vymedzuje hlavné smery
rozvoja svojich činností a pôsobenia v

štyroch oblastiach: Veda, technika

a vzdelávanie; Zahraničné styky; Investície a rozvoj; Riadenie a kontrola.

Tento

dokument bol schválený na zasadnutí najvyššieho orgánu Zväzu – Rady ZSVTS dňa
10. decembra 2021.
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