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Záverečná správa projektu Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti
automatizácie (RLZ VVA), kód 13120200015

Poslaním projektu bolo posilniť regionálny výskum v oblasti automatizácie, vytvoriť
a rozvíjať v tejto oblasti vzdelávaciu komunitu, ktorá mala za cieľ realizovať prenos
výsledkov výskumu a vývoja z univerzít do praxe, prepojiť takúto regionálnu komunitu (sieť)
s národnou a medzinárodnou (európskou) komunitou a zvýšiť povedomie podnikateľov
o potenciáli výskumno-vývojových inštitúcií z oblasti automatizácie v regióne Bratislavy.

Ciele
Ku konkrétnym cieľom predkladaného projektu patrilo:
1. Vybudovať jadro budúcej komunity – integrované elektronické prostredie na umožnenie
prístupu k informačným zdrojom na rôznych typoch médií (texty optimalizované pre tlač,
resp. obrazovku, audio a video-materiály, multimédiá) a rôzneho typu určenia (prípadové
štúdie, prednášky, riešené príklady, praktické návody k experimentom, glosáre, knižnice
publikácií, atď.), s diskusnými fórami, FAQ, s možnosťou zasielať a sťahovať súbory,
s možnosťou zbiehať simulácie a vykonávať teleexperimenty cez Internet na zariadeniach
umiestnených v laboratóriách spolupracujúcich inštitúcií, resp. sledovať videokonferencie.
K tejto časti riešenia budú naplánované študijné pobyty na univerzitách spolupracujúcich
v SRN v rámci projektu LearNet (http://learnet.esr.ruhr-uni-bochum.de/, Hagen, Bochum,
Würtzburg, München, Siegen, atď.)
2. Formou prípadových štúdií ilustrujúcich vybrané problémy z oblasti Automatizácie
a prístupy k ich riešeniu vo forme elektronických materiálov umiestnených na Internete
(minimálne počas trvania projektu budú voľne prístupné), prípadne na CD (DVD)
a neskôr aj tlačenej príručky (max 160 strán) začať s budovaním voľne prístupných
zdrojov – výkladnej skrine slúžiacej na sformovanie budúcej komunity. V rámci
integrovaného prostredia budú teoretické úvahy ilustrované praktickou aplikáciou
s rôznymi stupňami overenia – návrhom a simuláciou na číslicovom počítači, resp. aj
riadením v reálnom čase formou teleexperimentu riadeného cez Internet (na reálnych
zariadeniach umiestnených v laboratóriách STU).
3. Na dosiahnutie čo najvyššej úrovne a aktuálnosti prípadových štúdií by slúžili študijné
pobyty na popredných pracoviskách LSGC-CNRS, Ecole Nationale Superieure des
Industries Chimiques (ENSIC), Nancy, France (Dynamická optimalizácia procesov destilačných kolón a čistiacich staníc), Hamilton Institute, National University of Ireland
Maynooth, Írsko (Rýchlostná linearizácia a jej využitie pri riadení silno nelineárnych
systémov), Oxford University, Department of Engineering and Science (Praktické aspekty
prediktívneho riadenia) TU München, Inst. Electrical Drives a TU Darmstadt, Inst.
Automatisierungstechnik (Inteligentné servosystémy) a Universita Polytecnica delle
Marche Ancona (Nelineárne systémy – algebrický prístup) . Tieto pracoviská boli vybrané
s ohľadom na prevažujúci charakter priemyslu v regióne Bratislavy (automobilový
priemysel, robotika, chemický priemysel, automatizácia) a preň relevantné teoretické
prístupy.
4. Odštartovať diskusné fóra vyzývajúce na konfrontáciu viacerých prístupov k riešeniu
vytypovaných problémov (s možnosťou porovnávania výstupov formou simulácií
a teleexperimentov na reálnych zariadeniach), monitorovať a prípadne usmerňovať vývoj
diskusie.

5. Začleniť laboratóriá STU do medzinárodnej siete tele-laboratórií (spolupráca so sieťou
LearNet, Nemecko, prípadne s ďalšími podobnými sieťami).
6. Virtuálne stretnutia skupiny dopĺňať prezenčnými pracovnými stretnutiami
zorganizovanými formou prednášky, predvedenia experimentov a následnej diskusie,
prípadne aktívnej práce účastníkov (možnosť individuálneho zopakovania experimentov
už počas stretnutia alebo neskôr cez Internet).
7. Na základe skúseností z diskusií a reakcií účastníkov prezenčných stretnutí realizovať
prípadné zmeny vystavených materiálov a vydať textové príručky písané štýlom vhodným
pre samoštúdium.
8. Skúsenosti získané počas študijných pobytov a pri rozvoji virtuálnej komunity
prezentovať na seminároch a konferenciách, resp. v masovokomunikačných médiách.
V tomto bode sa zamerať najmä na interdisciplinárne kontakty – najmodernejšie aplikácie
automatizácie, resp. spätnoväzbového riadenia sa presadzujú hlavne v netechnických
oblastiach biológie, biochémie, medicíny, nanotechnológií, poľnohospodárstva,
potravinárstva, atď. Takéto aplikácie sú dnes neodmysliteľnou súčasťou moderného
výskumu a vývoja v oblasti automatizácie.
9. Monitorovať a vyhodnocovať prebiehajúce aktivity formou dotazníkov zabudovaných
v rámci integrovaného elektronického prostredia, dotazníkov distribuovaných na
prezenčných stretnutiach komunity, neformálnych pohovorov a tiež zahrnutím externých
hodnotiteľov tvoriacich súčasť projektového tímu.
Od projektu sme očakávali ako pridanú hodnotu


Posilnenie vnútornej spolupráce medzi fakultami STU,



vytvorenie propagačno-informačných materiálov o nových trendoch vo výskume, ktoré
budú používať aj študenti STU,



zvýšenie názornosti vzdelávania,



ľahšiu orientáciu stredoškolských študentov pri výbere štúdia,



navodenie zdravej súťaživosti vytvorené možnosťou bezprostredne porovnávať rôzne
teoretické prístupy na riadení reálnych sústav pomocou teleexperimentov,



posilnenie postavenia STU ako poprednej slovenskej technickej univerzity a Slovenskej eakadémie ako vedecko-výskumného centra aktívneho v oblasti telematiky, celoživotného,
dištančného a e-vzdelávania



ďalšie spoločné projekty a produkty vytvorené v rámci vznikajúcej komunity.

Medzi cieľmi projektu teda dominantne vystupuje podpora aktivít konaných v rámci STU
a posilnenie postavenia tejto inštitúcie. Financovanie takéhoto projektu prostredníctvom
neziskovej organizácie bolo dôsledkom obmedzení uplatnených v danej výzve ESF (aj
v predchádzajúcich výzvach predvstupovej pomoci), ktoré povoľovali každej
univerzite/fakulte získať v rámci daného opatrenia len jeden projekt, čo z hľadiska ich
dimenzie a rozsahu aktivít nebolo zďaleka postačujúce. V čase podávania projektu nebolo
známe, aké obmedzenia budú stanovené v ďalších výzvach, ani také dôležité detaily, ako
napr. že riešenie projektu pre neziskové organizácie bude vyžadovať predfinancovanie. To by
pri dobre fungujúcich finančných tokoch nebolo zásadným problémom, preto sme aj podpísali
zmluvu o riešení projektu. Skutočnosť ale bola úplne iná a prístup zo strany riadiacich
orgánov značne narušil realizáciu projektu a dosahovanie stanovených cieľov.

Projekt značne utrpel častými zmenami pravidiel realizácie, veľkými oneskoreniami
v schvaľovaní vynútených zmien a neskoro realizovanými finančnými tokmi. Dôsledkom
bolo preťaženie organizátorov projektu byrokratickou agendou, zneistenie účastníkov
projektu ohľadne návratnosti vkladaných investícií, čo nakoniec viedlo k nevyčerpaniu
prideleného rozpočtu projektu, k oneskoreniu viacerých aktivít, k odchodu nádejných
doktorandov (Ing. Šimunek, Ing. Kalinovský, Ing. Odráška), nezískania pôvodne plánovaných
doktorandov a odchodu pracovníkov projektu zo školstva (Ing. Vajdová).
Prvá vynútená zmena súvisela s požiadavkou SORO na zmenu monitorovacích ukazovateľov.
Pôvodne plánované očakávané výstupy uvedené v požadovanej štruktúre boli:


výstup
Počet vytvorených partnerstiev zameraných na presadzovanie celoživotného
vzdelávania
1
Začlenenie sa do medzinárodných vedecko-výskumných sietí
1
Príspevky na propagáciu vedecko-výskumnej kapacity regiónu
30



výsledok
Počet členov komunity (siete)
Počet pracovníkov, ktorí získali podporu na prípravu v zahraničí
Počet príspevkov na propagáciu výskumnej kapacity regiónu



dopad
Počet dohôd o spolupráci
Počet zastúpení v medzinárodných sieťach
Počet vydaných/vyvinutých patentov/licencií/produktov

13
12
30
2
2
2

Po úprave boli plánované výstupy stanovené ako (v zátvorke je skutočné plnenie):


Výstupy:
Počet organizácií výskumu a vývoja v BSK zapojených do programov na
podporu výskumu a prenosu nových technológií a špičkovej odbornosti medzi
inštitúciami výskumu a podnikateľskej sféry
6 (19)
Počet organizácií výskumu a vývoja v BSK začlenených do medzinárodných
výskumno-vývojových
a inovačných
sietí
3 (3)
Počet verejných inštitúcií výskumu a vývoja, ktoré získali finančnú podporu
na posilnenie inštitucionálnej kapacity v oblasti ľudských zdrojov
4 (4)



Výsledky:
Počet absolventov programov vzdelávania a podpory pre postgraduálnych
študentov, ktorí získali doktorát
4 (4)
Aktivity projektu priamo alebo nepriamo napomohli získaniu 4 titulov PhD (2
FEI STU M. Halás, I. Oravec; P. Bisták odovzdal PhD. prácu, P. Ťapák, M.
Ondera a M. Kamenský sú v štádiu dokončovania PhD. práce; 1 SjF STU M.
Juhás, 1 FCHPT STU T. Hirmajer)



Počet podporovaných pracovníkov výskumu a vývoja, ktorí získali vyššiu
kvalifikáciu na základe poskytnutej podpory v rámci opatrenia 12 (9)
Aktivity projektu priamo alebo nepriamo napomohli získaniu 9 pracovníkom,
v blízkom čase to však môže byť cez plánovaných 12 (3 FEI STU M. Halás,
PhD., I. Oravec, PhD.; prof. M. Huba; P. Bisták odovzdal PhD. prácu, P. Ťapák,

M. Ondera a M. Kamenský sú v štádiu dokončovania PhD. práce; P. Bahník
obhajuje diplomovú prácu v júni 2007; 1 SjF STU M. Juhás, 5 FCHPT Ing. M.
Cizniar, 2005, Ing. M. Podmajersky, 2007, Ing. E. Juhasova, 2007 Ing. Tomas
Hirmajer, PhD, 2007, Prof. M. Fikar)


Počet projektov zapojenia vedecko-výskumných inštitúcií a podnikov so
špičkovými technológiami do medzinárodnej spolupráce
1 (1)



Dopady:
Počet medzinárodných inovačných sietí, na ktorých má región trvalý podiel
po období 1 roka po skončení podpory z ESF
1
Počet absolventov programov vzdelávania a podpory kvalifikovaných
odborníkov výskumu a vývoja, ktorí 12 mesiacov od absolvovania naďalej
pracujú v oblasti výskumu a vývoja.
8
Počet organizácií výskumu a vývoja v SR začlenených do výskumnovývojových a inovačných sietí v rámci SR 12 mesiacov po ukončení pomoci 6
vyhodnocujú sa rok po skončení projektu

Skutočne dosiahnuté výsledky
1. Integrované elektronické prostredie – je tvorené systémom na manažment obsahu
(Content Management System) na adrese
http://www.eas.sk/
a servermi Moodle jednotlivých tímov zúčastnených na projekte:
http://elearn.elf.stuba.sk/moodle/, http://moodle.eas.sk/,
http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle/
Vstupnou bránou k projektu boli stránky stránky
http://www.eas.sk/mod/project/show.php?ID=2,
http://www.kirp.chtf.stuba.sk/index.php?show_id=5&project_id=4
V rámci http://elearn.elf.stuba.sk/moodle/ možno nájsť predmety Teória automatického
riadenia 3 (http://elearn.elf.stuba.sk/moodle/course/view.php?id=62) a Constrained PID
Control (http://elearn.elf.stuba.sk/moodle/course/view.php?id=23), ktoré aplikovali výstupy
projektu priamo do výučby na FEI STU.
2. Prípadové štúdie
Elektronické prostredie podporilo vývoj študijných materiálov v definovaných projekte ich
predbežným poskytnutím cieľovej skupine (študentom, doktorandom, kolegom z výskumu),
čím urýchlilo a skvalitnilo ich vývoj.
3. Študijné pobyty na popredných EU pracoviskách. Z pôvodne plánovaných 12
študijných pobytov, ktoré mali byť hybnou silou projektu, sa nakoniec realizovalo len 9.
Dôvodom bola neistota ohľadne správnosti podnikaných krokov: hoci boli prvé dva pobyty
predbežne konzultované s pracovníkmi SORO, do času písania tejto správy neboli preplatené
bez zdôvodnenia, v čom bola chyba. Prvé pobyty vôbec boli preplatené až 22.12.2007, týždeň

pred skončením projektu predĺženého o jeden rok – napriek tomu, že viaceré sa uskutočnili už
v roku 2005.
Zahraničné pobyty sa realizovali podľa kľúča schváleného v projekte: zamestnanci cca 2
týždne, doktorandi cca 1 mesiac, študenti cca 2 mesiace.










M. Huba – 2005 – Polytecnica delle Marche Ancona
P. Bisták – 2005 – Polytecnica delle Marche Ancona
M. Kamenský – 2006 – FernUniversität Hagen
M. Podmajerský – 2006 – Ecole Nationale Superieure des Industries Chimiques
(ENSIC), Nancy
M. Ondera – 2006 – University of Strathclyde in Glasgow
M. Halás – 2007 – Inst. of Cybernetics at Tallin University of Technology
P. Bahník – 2007 – Uni Bochum
T. Hirmajer – 2007 – Inst. de Investigationes Marinas, Spanish Council for Scientific
Research Vigo
J. Osuský – 2007 – Noreweign University of Science and Technology Trondheim

Ako sme už spomenuli, 3 pobyty zostali nevyužité s ohľadom na rastúcu nedôveru
k postupom SORO. Je to škoda s ohľadom na to, že všetky pobyty viedli k mobilizácii
výkonu zúčastnených osôb: napr. mobilita Ing. M. Halása prispela k vzniku viacerých článkov
vytvorených v spolupráci s vedúcimi svetovými výskumníkmi z oblasti algebrického prístupu
k nelineárnym systémom, ktoré možno počítať k špičkovým publikáciám z oblasti
automatického riadenia na Slovensku (články prijaté do vedúceho vedeckého časopisu
Automatica, na Svetový kongres IFAC 2008 Seoul, či špecializovanú svetovú konferenciu
Nolcos 2007 Pretoria).
V rámci projektu sa realizoval aj domáci pobyt – Ing. P. Ťapák – 2005 – STU FEI Bratislava
(5 mesiacov), ktorý ďalej pokračuje na FEI STU formou doktorandského štúdia.
4. Konfrontáciu viacerých prístupov k riešeniu vytipovaných problémov.
V rámci projektu sa rozvinula spolupráca medzi tromi fakultami STU zúčastnenými
v projekte. Realizovali sa nielen pôvodne plánované tele-experimenty, ktoré otvárajú cestu
k serióznemu porovnávaniu výsledkov dosiahnutých na tom istom zariadení. Možnosť
porovnávania a konfrontácie výsledkov sa ďalej podarilo zvýšiť vyvinutím nového typu
komunikácie modelov s počítačmi cez USB, ktorý je ekonomicky podstatne výhodnejší ako
staršie riešenia založené na používaní prevodníkových kariet a na ne viazaných špeciálnych
softvérových produktov. Nové riešenie umožňuje vybudovať v cene jedného staršieho
zariadenia rádovo desiatku nových modelov a podstatne tak zvýšiť individualizáciu a mobilitu
vzdelávania (zariadenia možno pripájať k ľubovoľnému počítaču bez potreby inštalácie
špeciálnych kariet). Vyvinutý školský model tepelno-optickej sústavy získal v súťaži
učebných pomôcok na Pedagogickom fóre’06 1. cenu a Ocenenie ministra školstva SR.

S pomocou ovládača pre Matlab/Simulink, v ktorom je sústava reprezentovaná ako jeden
blok, odpadá potreba ďalšieho softvéru typu Real Time Workshop, ktorý je nutný pri
tradičných riešeniach so vstupno-výstupnou kartou. Miesto kúpy jedného tradičného
zariadenia možno teraz za zhruba rovnakú cenu vybaviť sústavami s edukačným softvérom
celú učebňu. Vyvinuli sme aj komunikačné rozhranie pre voľne dostupný simulačný softvér
SCILAB, čo otvára nové možnosti na masové využitie v školách, ktoré nemajú dosť
prostriedkov na nákup finančne náročných nástrojov ako Matlab/Simulink.
Pomocou prídavného modulu WebLab možno rozšíriť prístup k sústave cez Internet na 24
hod denne. Modul WebLab popri samotnom vzdialenom prístupe k reálnym systémom
umožňuje administráciu používateľov virtuálneho laboratória, poskytuje základné návody
a učebné materiály pre prácu so vzdialenými reálnymi systémami a archivuje teleexperimenty v multimediálnej forme. Modul umožňuje prenos údajov získaných počas
experimentu k študentovi. Navyše ponúka aj vizuálny kanál realizovaný dvomi spôsobmi –
snímaním a prenosom reálneho videosignálu, alebo jednoduchšou animáciou svetelných
efektov na základe prenášaných údajov o riadiacom napätí žiarovky.

Nový systém trojhladinovej hydraulickej sústavy umožňuje ovládať riadiacimi napätiami dve
čerpadlá a päť ventilov, čo možno využiť na vytvorenie širokej škály úloh identifikácie
a riadenia a ich jednoduchú rekonfiguráciu aj pomocou vzdialeného prístupu cez Internet. Na
výstupe je možné merať výšky troch hladín vodných stĺpcov pomocou troch snímačov tlaku
umiestnených pri dne jednotlivých nádob a tiež získavať filtrované hodnoty priebehov týchto
veličín. Aj merací a komunikačný systém uDAQ28/3H využíva na prenos a spracovanie dát

vlastný mikroprocesor. Na napájanie bezpečným napätím 12V a 24V slúžia malé adaptéry
(podobné nabíjačke mobilných telefónov).
Prakticky neobmedzená dostupnosť experimentov je zvlášť dôležitá z hľadiska budovania
dištančného vzdelávania, keď študenti môžu robiť experimenty cez Internet, prípadne si
zobrať sústavy domov. Využíva sa však aj študentmi tradičného vzdelávania, ktorí takto môžu
pracovať na zadaniach svojich projektov aj mimo hodín, keď sú prístupné laboratóriá.

Predvedenie vyvinutých sústav na univerzite v Ancone, Taliansko.
Súčasťou celkového vývoja laboratória bol aj vývoj elektronických študijných materiálov
integrovaných v LMS Moodle, ktoré pozostávajú z:










ozvučených prezentácií typu PowerPoint,
e-kníh umožňujúcich jednoduchú navigáciu,
animácií v programoch Flash a Java umožňujúcich jednoduché porovnanie a znázornenie
rôznych riešení,
simulačných programov umožňujúcich overenie nových riešení v pružne
modifikovateľnom prostredí Matlab/Simulink,
odvodenia základných teoretických výsledkov v programe Maple V,
zadaní na riešenie,
otázok na sebatestovanie s vysvetlením správnosti/nesprávnosti odpovede,
manuálov k experimentom na reálnych sústavách a k teleexperimentom a
z diskusných fór, často kladených otázok a oznamov.

Trojhladinová hydraulická sústava

5. Začlenenie laboratórií STU do medzinárodnej siete telelaboratórií
Informácie o vyvinutom kurze PID regulátory s obmedzeniami boli publikované na viacerých
popredných medzinárodných konferenciách a najnovšie aj v špičkovom svetovom časopise
IEEE Trans. on Industrial Electronics. Viaceré momenty, ktoré súviseli s vývojom modelov,
mali bezprostredný pozitívny dopad aj na výskumné aktivity, o čom svedčí prijatie článku
inšpirovaného riadením tepelnej sústavy na svetový kongres IFAC’08.
Možnosti využitia vyvinutých sústav v pedagogickom procese sme overovali a demonštrovali
nielen na FEI STU, na viacerých medzinárodných konferenciách v zahraničí aj u nás (ACE
Madrid, IEEE Mediterranean Conference Ancona, ICL Villach, E-Learning Hradec Králové,
ERK Portorož, Process Control Štrbské Pleso, ICETA Stará Lesná, Virtuálna Univerzita
Bratislava SSKI Ždiar) a výskumných pracoviskách doma aj v zahraničí (JSI Ljubljana, Uni
Bochum), ale aj priamo vo výučbe na univerzitách v Hagene (Nemecko), Splite (Chorvátsko),
Kodani (Dánsko) a v Ancone (Taliansko). Uznaním našej práce je aj účasť viacerých
popredných medzinárodných odborníkov na konferenciách organizovaných na Slovensku.
Súčasťou začleňovania sa do medzinárodnej siete boli aj diplomové práce riešené na Ensic
Nancy (2) a Ruhr-Uni Bochum (2).
Prezentácia vyvinutých sústav v rámci
konferencie ICL’06: Technikum Kärnten vo
Villachu, Rakúsko.

6 Prezenčné pracovné stretnutia komunity
Počas projektu sme zorganizovali 4 prezenčné stretnutia komunity:
2005 Hotel Barónka, Bratislava – úvodné stretnutie komunity, 19 účastníkov z 9 inštitúcií

2006 Hotel Barónka, Bratislava – druhé prezenčné stretnutie, 22 účastníkov z 9 inštitúcií

2007 Hotel SÚZA, Bratislava – stretnutie záujemcov o elearning, o virtuálne a tele-laboratóriá
v rámci konferencie Virtuálna univerzita ’07, celkovo 91 účastníkov 58 zo Slovenska a 33 zo
zahraničia (spolu z 8 krajín). V zborníku konferencie (279 strán) bolo publikovaných 60
príspevkov. Do súťaží o Najlepšie pripravený elektronický kurz sa prihlásilo 7 projektov, 7
bolo aj prezentovaných, 2 zo zahraničia, 5 zo Slovenska.

2007 STU FEI Otvorenie novej učebne modelov sústav vybudovanej za podpory viacerých
projektov dekanom FEI STU, 24 účastníkov z 10 inštitúcií zo Slovenska a SRN.

Podbrobnejšie informácie o stretnutiach možno nájsť na stránke
http://www.eas.sk/mod/project/show.php?ID=2 .
Aj v tomto bode zamedzila vyššie čerpanie fondov projektu neistota ohľadne správnosti
aktivít vytvorená menením zásad a dlhodobým nepreplácaním realizovaných výdavkov zo
strany SORO.

7. Tlačené príručky/učebnice
Podľa stanoveného plánu vznikli zavŕšením tvorby prípadových štúdií v rámci projektu 4
učebnice, ktoré sprístupňujú najnovší vývoj v sledovaných oblastiach širšiemu publiku.
Miroslav Fikar, Dynamická optimalizácia procesov, ISBN 978-80-89316-08-3

Milan Žalman a Ján Jovankovič, Inteligentné servosystémy, ISBN 978-80-89316-07-6
Adrián Karas, Boris Roháľ –Iľkiv, Cyril Belavý, Praktické aspekty prediktívneho riadenia,
ISBN 978-80-89316-06-9

Mikuláš Huba, Nelineárne systémy. Návrh riadenia s rešpektovaním obmedzení, ISBN 97880-89316-05-2

8. Konferencie
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Financie
Pretože nie je isté, či nám dodatočne schvália niektoré doteraz neuznané výdavky (E), prehľad
rozpočtu je v dvoch variantoch. Ak naše výhrady neuznajú (2. variant), na refundáciu zostane
nižšia suma a nevyčerpané výdavky budú o túto sumu vyššie.
Stav finančných prostriedkov k 29.2.2008

A
B
C
D

E
F

Plán výdavkov na roky 2005 –
2007 (v Sk)
Uskutočnené výdavky žiadané
Neschválené výdavky
Žiadané výdavky bez
neschválených
B-C
Z neschválených výdavkov
žiadame opätovne refundovať
- softvér (76283,4 Sk) a
cestovné a štipendium
(100800 Sk)
Žiadané + opakovane
žiadané výdavky
D+E

G Refundované výdavky

1. variant

2. variant

1994700,00

1994700,00

1712607,92
198267,64

1712607,92
198267,64

1514340,28

1514340,28

177083,40
1691423,68

1514340,28

886025,36

886025,36

H Ostáva refundovať

F-G

805398,32

628314,92

I Nevyčerpané prostriedky

A-F

303276,32

480359,72

Hlavným dôvodom nedočerpania viacerých položiek (odmeny, mobility, nákup techniky atď.)
bola neistota ohľadne správnosti riešenia jednotlivých úloh projektu, ktorá vyplývala
z viacerých zmien vzniknutých počas riešenia projektu, neuznania niektorých výdavkov,
neskorého schvaľovania žiadostí o zmenu a neskorej refundácie realizovaných nákladov, keď
požiadavky o platbu z roku 2005 boli zrealizované až celkom na konci o rok predĺženého
projektu.

Problémy v riešení projektu
V prvom rade by sme spomenuli inštitucionálne obmedzenia projektov ESF z prvej výzvy. Na
jednej strane boli silno obmedzené možnosti univerzít (jeden projekt z univerzity/fakulty), čo
pri rovnakých zásadách aplikovaných v predošlých predvstupových projektov a pri neznalosti
plánov do budúcnosti (nebolo známe, že v ďalších výzvach toto obmedzenie nebude) nútilo
univerzity vstupovať do partnerstiev s ďalšími inštitúciami.
Až pri uzatváraní kontraktov sa však zistilo, že projekty treba predfinancovať a že partneri
nemôžu získať svoj podiel z rozpočtu a tým ani prispievať k predfinancovaniu. To sme však
ešte nevedeli, že refundácia vynaložených nákladov môže trvať aj vyše 2 rokov. Neskôr,
v septembri 2005 sme po získaní obrazu o nefunkčnosti SORO chceli z projektu vystúpiť.
Navštívená pracovníčka SORO nás však informovala, že to nie je možné a sľúbila skorú
nápravu situácie. Realita však bola iná a jej dôsledkom je, že projekty postavené na kalkulácii
skutočných nákladov v cenách pred začiatkom projektu boli pre riešiteľa stratové už len
vďaka týmto oneskoreniam a predĺženiam. Stratovosť sa ďalej prehĺbila nebývalou
administratívno-byrokratickou záťažou a potrebou predlžovania projektu: riešiteľ
zabezpečoval realizáciu projektu predĺženého o jeden rok z vlastných zdrojov a v podstate ju
bude musieť zabezpečiť ešte aj celé obdobie do definitívneho skončenia projektu.
Na jednej strane teda boli obmedzované univerzity, na druhej strane sme mali pocit, že
neziskové organizácie sú pre SORO treťotriedni partneri, ktorých problémy boli riešené až
niekde na konci, pričom bola snaha ukázať, že niektoré náklady boli vynaložené neoprávnene.
Postupy, s ktorými sme sa stretli, boli v úplnom protiklade s verejne proklamovanými cieľmi
podpory výskumu v regióne, s cieľmi zabezpečiť konkurencieschopnosť a zlepšenie
podnikateľského prostredia. Kontrolné mechanizmy aplikované v projektoch sa skôr
zameriavajú na triviálne otázky typu „boli v projekte vôbec nejaké aktivity“ ako na otázky
typu „prebehli aktivity z hľadiska vytýčených cieľov optimálne“ alebo „kde boli obmedzenia
v dosahovaní stanovených cieľov a čo bolo treba urobiť na ich odstránenie“? Aký iný zmysel
môže mať prvá kontrolná návšteva realizovaná až po skončení o rok predĺženého projektu?
Pri hľadaní odpovede na otázky ohľadne optimálnej realizácie projektov by bolo treba
povedať, že jednou z najväčších prekážok úspešného naplnenia cieľov projektu bola celková
nepripravenosť poskytovania projektov zo strany riadiacich orgánov. Myslíme tým nielen
príliš byrokratické a zároveň vágne formulované pravidlá zúčtovania nákladov a formy ich
komunikácie s riešiteľmi, ale aj celkovú nepripravenosť výskumného prostredia, kde je dnes
napr. veľmi ťažké udržať na univerzitách nielen schopných mladých doktorandov, ale
častokrát aj schopných starších pracovníkov.
Pokiaľ ide o zásady realizácie projektov a požadované výkazy, pripomenieme, že vo fyzike
bol už dávno formulovaný princíp neurčitosti, ktorý hovorí, že čím detailnejšiu informáciu
chceme, tým viac energie na ňu treba vynaložiť. Napriek tomu však daná informácia nebude
nikdy úplne presná. Naše riadiace orgány stanovili pravidlá vykazovania, ktoré nedokážu
dodržiavať ani oni sami. Z hľadiska riešiteľov projektov pritom predstavujú záťaž, ktorá je
nezlučiteľná so súčasným dosahovaním špičkových medzinárodných výstupov v oblasti

výskumu, ktoré si už sami osebe vyžadujú výkony na hranici možností kolektívov. Aspekty
týkajúce sa administratívnej náročnosti projektov sú o to závažnejšie, že univerzitám sa
zvyšuje podiel financovania prostredníctvom projektov, čím sa ale pri zvýšení
administratívnej náročnosti v porovnaní s financovaním prostredníctvom základnej dotácie
zároveň aj znižuje kapacita, ktorú možno venovať na riešenie tvorivých výskumných činností.
To bude mať, spolu s ďalšími rozsiahlymi netvorivými záťažami, akými sú akreditácia
študijných programov, či zvýšená administratívna náročnosť trojstupňového systému štúdia,
určite dlhodobé nepriaznivé dopady na výskum na našich univerzitách, ktorý je základom
výskumných aktivít na Slovensku.

Záver
Riešenie projektu širším konzorciom podporilo rozvoj vzdelávacej komunity v oblasti
automatického riadenia, ktorý sa synergicky prejavil návrhom ďalších spoločných projektov,
vzájomne poskytovanými výkonmi v oblasti doktorandského štúdia, vzájomnou podporou vo
vývoji študijných materiálov a pomôcok, vzájomnou podporou zahraničných pobytov
pracovníkov výskumu, či spoločnou organizáciou seminárov a konferencií. Prispel k tomu
rozvoj komunikácie prostredníctvom elektronických médií (systém Moodle, špeciálne
vyvinutý systém CMS na manažment obsahu) aj rozvoj samotných medziľudských vzťahov.
Dosiahnuté výsledky – vyvinuté študijné materiály (prípadové štúdie), odborné články
publikované v špičkových svetových časopisoch a na špičkových svetových konferenciách aj
vyvinuté učebné pomôcky – budú snáď patriť k tomu najlepšiemu, čo v danej oblasti na
Slovensku v posledných desaťročiach vzniklo. Výsledky sú však skôr výsledkom nadšenia
riešiteľov a podpory z ďalších (hlavne súkromných) zdrojov, ako podpory zo samotného
projektu, ktorá prichádzala s veľkým oneskorením a za cenu vysokej administratívnobyrokratickej náročnosti. Keby k tomu existovala jasne definovaná možnosť, riešitelia by
uprednostnili predčasné vystúpenie z projektu. Sľubované zlepšenie realizácie projektov
neprišlo ani počas jeho ročného predĺženia.
Pokiaľ ide o formálne ukazovatele, projekt plne nedočerpal stanovený rozpočet a nenaplnil
celkom ani pôvodne plánované počty mobilít. Základným dôvodom bola nedostatočne
poskytovaná spätná väzba zo strany SORO a z toho vyplývajúca neistota ohľadne správnosti
podnikaných krokov. Oblasť výskumu je typická dynamickým vývojom, z čoho vyplýva
obťažnosť detailného plánovania a tým aj potreba voľnejších podmienok zúčtovania
nákladov, alebo pružného odsúhlasenia zmien. Počas celého vyše trojročného obdobia
projekt trpel nedostatočnou pripravenosťou poskytovania projektov ESF zo strany riadiacich
orgánov, ktorej výsledkom boli časté zmeny v interpretácii pravidiel implementácie, ich
neefektívna komunikácia s riešiteľmi projektov, neochota poskytovať výklad pravidiel
promptne a v písomnej forme, prílišná byrokracia a neskorá refundácia platieb.

