
Jozef Dzivák, CVTI SR
Jitka Dobbersteinová, CVTI SR

Otvorený prístup v SR
súčasný stav a výzvy



Subtitle Goes Here

This is a sample text. You can replace this text.

Súčasnosť

• Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti: Iniciatíva pre otvorené vládnutie 

• Centrum vedecko-technických informácií SR: 

Kontaktná kancelária pre otvorený prístup
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Súčasnosť

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017 – 2019

a) Zmapovať typy výstupov výskumu a vývoja v slovenskom vedecko-
výskumnom prostredí (úloha č. 38),

b) Vytvoriť podmienky pre zavedenie otvoreného prístupu k výsledkom 
výskumu a vývoja do všetkých výziev financovaných z verejných 
zdrojov (úlohy č. 35, 36),

c) Vytvoriť priestor a nastaviť funkčnosť systému pre ukladanie výstupov 
výskumu a vývoja zo Slovenska (úlohy č. 39, 40),

d) Vytvoriť centrálny bod pre problematiku Otvoreného prístupu, šíriť 
povedomie o téme medzi relevantnými aktérmi na Slovensku a 
prinášať inšpirácie v téme zo zahraničia (úlohy č. 37, 41, 42).



Globálne výzvy



cOAlition S
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Marc Schiltz, prezident Science Europe

Robert -Jan Smits,
the Open Access Envoy of the EC



Who has signed up to cOAlition S?



Who has signed up to cOAlition S?



Plán S: kľúčové pravidlo

„Po 1. januári 2020 vedecké publikácie, ktoré sú
výsledkom výskumu financovaného z verejných
grantov alebo Európskou radou pre výskum, musia
byť publikované vo vyhovujúcich Open Access
časopisoch alebo na Open Access platformách.“



Autori si zachovávajú bez obmedzenia svoje autorské práva k publikáciám. Všetky publikácie musia byť 
publikované pod otvorenou licenciou, prednostne pod Creative Commons Attribution License CC BY. Vo 
všetkých prípadoch by uplatňovaná licencia mala spĺňať požiadavky vymedzené v Berlínskej deklarácii. 

V prípade, že takéto vysokokvalitné časopisy alebo platformy s otvoreným prístupom zatiaľ neexistujú, 
poskytovatelia finančných prostriedkov koordinovane zabezpečia stimuly na ich zriadenie a podporu. V 
prípade potreby sa poskytne podpora aj pre chýbajúcu infraštruktúru. 

Poskytovatelia finančných prostriedkov spoločne zabezpečia vytvorenie pevných kritérií a požiadaviek 
na služby, ktoré vyhovujúce vysokokvalitné časopisy s otvoreným prístupom a platformy s otvoreným 
prístupom musia poskytovať. 

Keď sa uplatňujú publikačné poplatky za otvorený prístup, ich financovanie je štandardizované 
a stanoví sa horná hranica (v rámci Európy).
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Plán S: 10 princípov
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V relevantných prípadoch poplatky za publikovanie v otvorenom prístupe uhradia poskytovatelia 
finančných prostriedkov, nie jednotliví výskumní pracovníci. Všetci vedci by mali byť schopní zverejniť 
prácu v otvorenom prístupe, aj keď ich inštitúcie majú obmedzené prostriedky. 



Poskytovatelia finančných prostriedkov požiadajú univerzity, výskumné organizácie a knižnice o zosúladenie 
svojich politík a stratégií, najmä s ohľadom na dosiahnutie transparentnosti. 

Potvrdzujeme dôležitosť otvorených archívov a repozitárov pre dlhodobé uchovávanie publikácií a ich 
potenciál pre vydavateľské inovácie.

Vyššie uvedené zásady sa vzťahujú na všetky typy vedeckých publikácií, avšak je však pochopiteľné, že 
dosiahnutie otvoreného prístupu pre monografie a knihy si vyžiada viac času ako od 1. januára 2020. 

Poskytovatelia finančných prostriedkov budú monitorovať harmonizáciu s Plánom S a sankcionovať 
jeho nedodržiavanie.
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„Hybridný“ model publikovania nie je v súlade s vyššie uvedenými princípmi. 
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Hlavné obavy 

• V súčasnom systéme hodnotenia je realizácia Plánu S výzvou,

• Kto, čo a ako platí (APC poplatky),

Potreba koordinovaného a systematického prístupu 
MŠVVaŠ, akademické a vedecké inštitúcie, grantové agentúry, CVTI SR

Vytvorenie Národnej stratégie otvoreného prístupu k výsledkom VaV

Iniciatíva pre otvorené vládnutie: pracovná skupina pre otvorený prístup 
k výsledkom VaV (nový akčný plán 2019 – 2021)





Subtitle Goes Here

This is a sample text. You can replace this text.

Centrum vedecko-technických informácií SR: 
Kontaktná kancelária pre otvorený prístup

• metodické materiály (autori, vydavatelia, inštitúcie)

• prednášky, podujatia, webináre

• trojdňový akreditovaný kurz „Úvod do otvoreného prístupu“

• zabezpečenie systematického plnenia úloh vyplývajúcich
z medzinárodného projektu OpenAIRE2020, ktorého sme 
členmi



Ďakujeme za pozornosť 

jozef.dzivak@cvtisr.sk
jitka.dobbersteinova@cvtisr.sk

http://openaccess.cvtisr.sk

http://openaccess.cvtisr.sk/

