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1.1. Základné informácie 

Východiskom pre vypracovanie tohto dokumentu je ZL č.7 „Priebežné hodnotenie 

medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií“ schválený Riadiacim 

výborom OP VaI a nadväzujúca Objednávka č. 41432 Riadiaceho orgánu zo dňa 16.08.2019. 

Cieľom plnenia Objednávky je  posúdenie plnenia špecifického cieľa 1.1.2 Zvýšenie účasti SR 

v projektoch medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a výskumu, a teda projekty, ich 

aktivity,  prepojenie a možnosti prepojenia na medzinárodnú výskumnú spoluprácu. 

Hodnotenie je realizované ako báza pre identifikovanie hlavných aspektov a možností 

participácie slovenských výskumných tímov v rámci európskeho výskumného priestoru. 

Nakoľko Európska komisia na konci roka 2019, s účinnosťou od 13. 12. 2019 schválila zlúčenie 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) s Operačným programom Výskum a 

inovácie (OP VaI) v rámci programového obdobia 2014 – 2020, OP VaI ako samostatný 

operačný program prestal existovať a stal sa súčasťou OP II.  

Prioritné osi  OP VaI sa začlenili do OP II ako nové prioritné osi nasledovne:  

• PO 9) Podpora výskumu, vývoja a inovácií 

• PO 10) Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji 

• PO 11) Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

• PO 12) Rozvoj konkurencieschopných MSP v BSK 

• PO 13) Technická pomoc. 

Špecifické ciele, ktoré sú predmetom analýzy, sa začlenili do OPII (verzia 6) do prečíslovaných 

prioritných osí uvedených vyššie.  

Hlavným cieľom predkladaného hodnotenia je posúdenie priebežného resp. 

pravdepodobného plnenia špecifického cieľa (ŠC) 1.1.2 OP VaI,  v zmysle poslednej 

aktualizácie OP VaI, špecifického cieľa 9.2 OPII: Zvýšenie účasti SR v projektoch 

medzinárodnej spolupráce, so zameraním sa na zmluvne viazané projekty OP VaI v rámci 

tohto špecifického cieľa a aktuálneho stavu realizácie týchto projektov. Hodnotenie ŠC 9.2 

1. Úvod 
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bolo rozšírené o ďalšie ŠC OP II verzia 6.0, ktoré majú vplyv na rozvoj medzinárodnej 

spolupráce najviac (oproti formulácii ZL. č. 7, ako aj v súlade so schválenou Úvodnou správou, 

na žiadosť zadávateľa), t. j. ŠC 9.3 (pôvodne 1.1.3), ŠC 9.5 (pôvodne 1.2.2.) a 11.2 (pôvodne 

3.2.1.) a o rámcové aktivity 2.1.1., 2.1.4 a 4.1.1 a 4.1.4. definované OP VaV 2007 – 2013, 

ktorých aktivity boli rovnako zamerané na podporu medzinárodnej spolupráce.  Uvedená 

zmena bola realizovaná na základe predpokladu, že takto rozšírená vzorka analytických 

údajov má pre spracovanie záverov vyššiu relevanciu a mala by prispieť  k záverom, ktoré 

budú relevantné pre ďalšie programovanie a plánovanie podpory vedy, výskumu a inovácií 

a špecificky podpore medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti. Zámerom hodnotenia je aj 

zmapovanie najlepších príkladov pri podpore synergických a komplementárnych projektov 

podporených z EŠIF v rámci EÚ a aplikovateľných na podmienky Slovenskej republiky.  

Nakoľko OP II časť VaI vychádza z RIS3 SK a Implementačného plánu RIS3 SK,  hodnotenie 

reflektuje aj túto stratégiu. Pre potreby inteligentnej špecializácie boli identifikované 

nasledovné domény RIS3 SK, ktoré sú v rámci hodnotenia sledované: 

 Dopravné prostriedky pre 21. storočie, 

 Priemysel pre 21. storočie, 

 Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, 

 Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, 

 Zdravé potraviny a životné prostredie. 

Hodnotenie je zamerané na: 

 identifikovanie oblastí VaV, ktoré sú v medzinárodnej spolupráci najviac zastúpené,  

 definovanie možností/modelov podpory úspešných projektov v rámci programov EÚ, 

ktoré je možné aplikovať v podmienkach SR,  

 ako aj popísanie  hlavných problémov a bariér vo vzťahu k rozvoju medzinárodnej 

spolupráce slovenských VaV inštitúcií. 

V rámci hodnotenia spracovateľ vychádza aj z výstupov už predošlých analytických úloh 

realizovaných v rámci ZL č.1, 2, 5 a 8.  

1.2. Štruktúra výstupu 

Predkladaný dokument obsahuje v zmysle zadania štyri výstupy nasledovne: 

 Definovanie príspevku OP VaI k rozvoju medzinárodnej spolupráce vo VaV so 

zameraním na ŠC 1.1.2 (Výstup č. 1),  

 Popis možností podpory projektov medzinárodnej VaV spolupráce na Slovensku, 

porovnanie s inými krajinami (Výstup č. 3), 

 Identifikovanie potenciálu jednotlivých oblastí VaV na Slovensku z hľadiska 

medzinárodnej spolupráce (Výstup č. 2), 
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 Návrh opatrení na podporu zvýšenia účasti inštitúcií SR v projektoch medzinárodnej 

VaV spolupráce (Výstup č. 4). 

 

Nakoľko informácie z jednotlivých výstupov sa prelínajú a navzájom predstavujú ucelený 

obraz o systéme podpory medzinárodnej spolupráce na Slovensku, je dokument štruktúrovaný 

nasledovne.  

Po úvodnej informácii o dokumente nasleduje zhrnutie informácií s cieľom poskytnúť prehľad 

o kľúčových analyzovaných a zistených skutočnostiach (Zhrnutie). Ďalej nasleduje časť 

o použitých metódach pri spracovávaní analýz.  

Obsahovo najrozsiahlejšie analytické časti sú kapitoly 4 až 7.  

Kapitola č. 4 sa sústreďuje na analýzu relevantných opatrení OP VaI a vybraných rámcových 

aktivít OP VaV z pohľadu ich príspevku k rozvoju a podpore medzinárodnej spolupráce. 

Obsahovo Kapitola 4 pokrýva hodnotiacu otázku č. 1: 

Hodnotiaca otázka č. 1: Ako prispieva OP svojimi realizovanými aktivitami 
(podporenými projektami) k rozvoju medzinárodnej spolupráce VaV? 

 

Okrem opatrení operačných programov existujú na Slovensku aj iné národné programy 

a nástroje so zameraním na vedu, výskum, inovácie, ktoré nepriamo podporujú účasť 

v programoch a projektoch presahujúcich národné hranice. Tieto informácie sa nachádzajú 

v kapitole č. 5. 

Postavenie Slovenska v porovnaní s inými vyspelejšími krajinami, resp. krajinami, ktoré mali 

rovnakú štartovaciu pozíciu ako Slovensko sa nachádza v kapitole č. 6., ktorá obsahovo 

pokrýva hodnotiacu otázku č. 3: 

Hodnotiaca otázka č. 3: Aké sú ďalšie možnosti / modely podpory úspešných projektov 

v rámci EÚ programov aplikovateľné na podmienky SR a financovateľné z EŠIF? 

V rámci medzinárodného porovnania poskytujeme najskôr stručný prehľad situácie v oblasti 

VaV vo vybraných krajinách – Česká republika, Rakúsko, Fínsko a Holandsko, pričom 

nadväzujeme na informácie spracované v rámci ZL č.5, ktoré je vzhľadom na ich obsah a 

zameranie ZL č.7 nevyhnutné čiastočne uviesť aj v rámci tohto dokumentu. 

V ďalšej časti tejto kapitoly uvádzame prístup týchto vybraných krajín k podpore 

medzinárodnej spolupráce vo VaV – teda systém a spôsob podpory medzinárodnej 

spolupráce v oblasti VaV z národnej úrovne a následne ich účasť v programoch EÚ 

zameraných na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV, ako sú program Horizont 

2020, INTERREG EUROPE a ďalšie. 
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Ako názornú ukážku uvádzame aj dobrý príklad z praxe z každej krajiny, t. j.  predstavujeme 

jedno vybrané úspešné konzorcium vedeckého parku alebo výskumného centra1 ako 

nasledovania hodný príklad pre Slovensko. Príklady dobrej praxe boli vybrané tak, aby 

poukázali na rôzne možnosti organizácie a fungovania vedeckých parkov alebo výskumných 

centier, ktorými môžu pozitívne vplývať na rozvoj výskumu, vývoja a inovácií v krajine a mať 

ekonomický a spoločenský prínos pre krajinu, vrátane rastu jej konkurencieschopnosti v 

medzinárodnom meradle. 

Dôvody výberu vyššie uvedených krajín EÚ do komparatívnej analýzy so SR boli nasledovné: 

 Rakúsko - geograficky blízka a susediaca krajina, ktorej dynamika rozvoja v oblasti 

výskumu a vývoja je jednou z najsilnejších v Európe, 

 Česká republika – krajina V4 s porovnateľnou východiskovou situáciou ako SR (v rámci 

krajín V4), ktorá dosahuje lepšie výsledky ako SR, 

 Holandsko – krajina, ktorá podľa Globálneho inovačného indexu (Global Innovation 

Index) bola v r. 2019 štvrtou najinovatívnejšou krajinou sveta a podľa Svetovej banky 

je 13. najväčšou ekonomikou sveta,  

 Fínsko – krajina, ktorá patrí medzi tzv. sociálne orientované ekonomiky a zároveň 

medzi krajiny, pre ktoré je prenos znalostí medzi akademickou a podnikateľskou sférou 

jedným z kľúčových rysov ekonomiky a inovačnej politiky.  

V úvode komparatívnej analýzy hodnotitelia uvádzajú porovnanie SR a vybraných krajín z 

hľadiska dvoch významných ukazovateľov, ktoré odzrkadľujú úroveň rozvoja VVaI tej-ktorej 

krajiny: 

 Globálny inovačný index (GII) - posudzuje inovatívnosť ekonomiky krajiny podľa cca 

80 ukazovateľov sledujúcich viaceré hľadiská vplývajúce na inovatívnu kapacitu krajiny 

v závislosti od vstupných investícií a dosahovaných inovačných výstupov.  Index 

posudzuje silné a slabé stránky ekonomického rozvoja krajiny vzhľadom na 

dosahovanie čo najvyššej inovatívnosti z rôznych uhlov pohľadu, pričom je 

hodnotených celkom 129 krajín sveta. Celosvetovým lídrom je podľa GII zverejneného 

za rok 2019 Švajčiarsko, na 2. mieste je Švédsko, na 3. mieste USA, na 4. Holandsko, 

na 5. mieste Spojené kráľovstvo a na 6. mieste je Fínsko.  

V rámci členských krajín EÚ je jednotkou Švédsko, druhou najinovatívnejšou krajinou je 

Holandsko a za ním Fínsko. Susedné krajiny, Česká republika a Rakúsko, zaujali 26. miesto 

(ČR) a 21. miesto (Rakúsko) v tomto rebríčku. Slovensko je na 37. mieste. 

 Druhým významným ukazovateľom hodnotenia inovačnej výkonnosti krajiny je tzv. 

Európske inovačné skóre (EIS), ktoré rozdeľuje hodnotené krajiny do 4 skupín – 

inovační lídri (inovačná výkonnosť viac ako 20 % nad priemerom EÚ), silní inovátori 

                                                
1 hodnotitelia predstavili konzorcium/projekt už v ZL č.5 
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(inovačná výkonnosť medzi 90 a 120 % priemeru EÚ), mierni inovátori (inovačná 

výkonnosť medzi 50 a 90 % priemeru EÚ) a slabí inovátori (inovačná výkonnosť pod 

50 % priemeru EÚ).  

Podľa EIS 2019 patria Fínsko a krajiny Švédsko, Holandsko a Dánsko do skupiny lídrov 

inovatívnosti, do skupiny silných inovátorov patrí 8 krajín  - Rakúsko, Nemecko, Belgicko, 

Luxembursko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Estónsko, do skupiny miernych 

inovátorov (angl. „moderate innovators“) patrí 13 krajín, vrátane krajín V4 a do skupiny slabých 

inovátorov (angl. „modest innovators“) patria Rumunsko a Bulharsko. 

Kapitola č. 7 sa sústreďuje na identifikovanie potenciálu jednotlivých oblastí výskumu a vývoja 

na Slovensku z pohľadu medzinárodnej spolupráce, ktorý posudzuje z niekoľkých hľadísk. 

Súčasťou kapitoly je identifikácia hlavných stakeholderov výskumu a vývoja na Slovensku 

a analýza ich vplyvu na rozvoj medzinárodnej VaV spolupráce. Obsahovo Kapitola 7 pokrýva 

hodnotiace otázky č. 2 a 5:  

Hodnotiaca otázka č. 2: Ktoré oblasti VaV sú v medzinárodnej spolupráci najviac 

zastúpené?  

Hodnotiaca otázka č. 5: Aký je rozvojový potenciál v rámci ďalšej podpory aktivít na 

zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce? 

 

 

Kapitola č. 8 sumarizuje hlavné zistenia zrealizovaného hodnotenia, ktoré sú spracované 

podľa jednotlivých hodnotiacich otázok, vrátane identifikovaných hlavných bariér rozvoja 

medzinárodnej spolupráce, čím kapitola pokrýva aj hodnotiacu otázku č.4:  

 

Hodnotiaca otázka č. 4: Aké sú hlavné problémy/bariéry rozvoja medzinárodnej 

spolupráce? 

 

Zosumarizované odpovede na hodnotiace otázky obsahuje kapitola a)-9 Závery. 

 

Identifikácia hlavných bariér rozvoja medzinárodnej spolupráce bola východiskom na 

formulovanie odporúčaní a opatrení jednak na eliminovanie týchto bariér, ako aj na podporu 

zvýšenia účasti inštitúcií SR v projektoch medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce, čo 

je obsahom kapitoly a)-10 Odporúčania. 

Navrhované opatrenia zamerané na podporu zvýšenia účasti SR v projektoch medzinárodnej 

VaV spolupráce sú spracované z dvoch hľadísk:  

Prvý súbor opatrení predstavuje návrh opatrení z projektového hľadiska, teda z hľadiska 

zvýšenia záujmu o účasť na projektoch financovaných z medzinárodných programov EÚ 

a najmä možností zvýšenia úspešnosti predkladaných projektov v medzinárodných 

programoch EÚ.  
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Druhý súbor opatrení vychádza z komparácie SR s vybranými krajinami EÚ (ČR, Rakúsko, 

Holandsko, Fínsko), ktorá bola zrealizovaná v rámci kapitoly 6. Navrhované opatrenia 

vychádzajúce z tohto medzinárodného porovnania by mali byť zrealizované na úrovni 

hlavných stakeholderov, ktorí majú vplyv na rozvoj medzinárodnej VaV spolupráce. 

Kapitola 10. obsahuje tiež odporúčania nových možností podpory medzinárodnej VaV 

spolupráce vychádzajúce jednak aj z praxe krajín, s ktorými bola uskutočnená komparácia SR, 

ako aj z marcových výsledkov dotazníkového prieskumu realizovaného CVTI SR v spolupráci 

s MŠVVaŠ SR od novembra 2019 zameraného na zistenie motívov a bariér účasti 

slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020. 

Každé odporúčanie a opatrenie je jednoznačne identifikované ku konkrétnemu zisteniu priamo 

v uvedenej kapitole 10, a tiež v rámci Prílohy 8, ktorá ponúka jednoznačné previazanie zistení 

a odporúčaní a môže poslúžiť zadávateľovi alebo iným subjektom pre ďalšie aktivity. 

1.3. Tím expertov 

Tím expertov predstavujú kvalifikovaní a certifikovaní experti, ktorí okrem ukončeného 

vysokoškolského vzdelania II. stupňa disponujú zadávateľom požadovanými praktickými 

skúsenosťami v oblasti riadenia projektov zameraných na poskytovanie poradenských služieb 

pre podporu riadenia a implementácie projektov ako napr. operačných programov, alebo 

programov spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie.  

Tím expertov predstavujú experti, ktorí boli deklarovaní a zadávateľom akceptovaní už v 

procese verejného obstarávania a následne boli menovite schválení Riadiacim výborom 

Projektu. Poskytovateľ v súlade s Rámcovou zmluvou a bodom 2.4 ZL využil pre plnenie 

dodávky a realizáciu konkrétnych úloh v jednotlivých fázach plnenia aj kvalifikovaných 

expertov – konzultantov, ktorí neboli súčasťou ponuky a sú uvedení v rámci Prílohy 2 tohto 

dokumentu. Poskytovateľ zároveň zabezpečil dodržanie podmienok stanovených v zmysle 

Rámcovej dohody. Menný zoznam participujúcich expertov je uvedený v Prílohe č. 2. 
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2.1. Zhrnutie  

Predmetom hodnotenia bolo posúdenie plnenia špecifického cieľa OP VaI 1.1.2 Zvýšenie 

účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV2, a teda projekty VaV, ich 

aktivity a prepojenie/možnosti prepojenia na medzinárodnú výskumnú spoluprácu. 

Hodnotenie je realizované ako báza pre identifikovanie hlavných aspektov a možností 

participácie slovenských výskumných tímov v rámci európskeho výskumného priestoru. 

Hodnotené bolo obdobie 2014 – 2019, t. j. primárne obdobie implementácie OP VaI 

s  rozšírením o obdobie 2007- 2013, t. j. obdobie implementácie vybraných aktivít OP VaV. 

 

Hodnotenie sa zameriava na: 

 zmapovania sektora VaI z pohľadu medzinárodnej spolupráce a potenciálu 

medzinárodnej spolupráce  

 

• so zameraním na celkový potenciál medzinárodnej spolupráce sektora VaI na 

Slovensku a v medzinárodných projektoch a v aktivitách na medzinárodnej úrovni; 

• zmapovanie sektorov/oblastí, v ktorých je najväčší potenciál medzinárodnej 

spolupráce; 

 

 príspevok OP VaI k rozvoju medzinárodnej spolupráce a iné možnosti podpory 

 

• posúdenie čiastkového príspevku OPVaI k rozvoju medzinárodnej spolupráce, 

nakoľko ešte nie sú realizované projekty, resp. sú realizované len v malej miere; 

• zameranie na účasť v projektoch VaV inštitúcií v programe H2020;  

• zmapovanie iných možností podpory VaI aktivít s dôrazom na medzinárodnú 

spoluprácu; 

 

 modely, resp. možnosti podpory VaI projektov a medzinárodnej spolupráce v 

iných krajinách 

 

                                                
2 v zmysle Zadávacieho listu č. 7 a platného znenia OP VaI v čase schválenia tohto zadávacieho listu 

2. Zhrnutie  
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• identifikácia nástrojov používaných na podporu VaI a medzinárodnej spolupráce v 

iných krajinách  

Súčasťou predkladaného hodnotenia je posúdenie priebežného/pravdepodobného plnenia 

špecifického cieľa 1.1.2 OP Výskum a inovácie (OP VaI),  v zmysle schváleného zlúčenia OP 

VaI s OP Integrovaná infraštruktúra (OP II), špecifického cieľa 9.2 OP II, verzia 6: Zvýšenie 

účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce a teda projekty VaV, ich aktivity a 

prepojenie/možnosti prepojenia na medzinárodnú výskumnú spoluprácu. Hodnotenie 

špecifického cieľa 9.2 bolo na žiadosť zadávateľa rozšírené o ďalšie 3 špecifické ciele OP II, 

verzia 6, ktoré majú najväčší vplyv na rozvoj medzinárodnej spolupráce: 

- ŠC 9.3: Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a 

konsolidácie  VaV potenciálu výskumných inštitúcií, 

- ŠC 9.5: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách, 

- ŠC 11.2: Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu, 

 

ako aj o 4 rámcové aktivity OP Výskum a vývoj (OP VaV) z programového obdobia 2007 – 

2013, ktoré tiež podporovali v rozvoj medzinárodnej spolupráce, konkrétne: 2.1.1, 2.1.4, 4.1.1, 

4.1.4. Takto rozšírená vzorka analyzovaných dát mala viacej prispieť k relevantným záverom 

pre ďalšie programovanie a plánovanie podpory vedy, výskumu a inovácií a špecificky 

podpore medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti. 

Metódy hodnotenia boli navrhnuté v súlade s Plánom hodnotenia OP VaI na 2014 – 2020. 

Nakoľko ide o celkové priebežné hodnotenie programu, sú použité kvalitatívne aj kvantitatívne 

metódy s použitím tzv. lievikovitého prístupu – získané dostupné informácie (desk search)  sa 

ďalej skúmajú špecifickými a viac zacielenými metódami (benchmarking a prieskum 

prostredníctvom dotazníkového zberu údajov). V rámci hodnotenia boli využité najmä 

nasledovné metódy: 

 Desk research, 

 Benchmarking pre porovnanie situácie s analýzami  podpory medzinárodnej 

spolupráce VaV v iných krajinách, 

 Využitie výsledkov dotazníkových prieskumov, 

 Analýza dostupných kvantitatívnych údajov, 

 Analýza informácií získaných z databáz. 

 

Dotazníkový prieskum nebol priamo realizovaný spracovateľmi tohto výstupu. Pre účely 

hodnotenia boli využité priebežné výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý v čase 

spracovania hodnotiacej správy realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR 

v spolupráci s MŠVVŠ SR. Cieľom prieskumu CVTI SR je získať informácie o motívoch a 

bariérach účasti slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020 a zmapovať hlavné dôvody 

vedúce k účasti, resp. neúčasti v projektoch v rámci tohto programu. Hodnotitelia využili 

priebežné výsledky dotazníkového prieskumu najmä pre návrh odporúčaní a opatrení. 
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Pre zber údajov za účelom analýzy aktérov VaV, ako aj vedných oblastí boli zvažované tri 

metodické prístupy. Nakoľko ani jeden z prístupov nezabezpečil kompletne všetky potrebné 

informácie, boli čiastočne využité všetky tri uvedené prístupy, resp. ich kombinácia: 

1) Scientiometrický prístup pre identifikáciu vedných oblastí založený na databázach Web 

of Science Core Collection (WoS, WoS CoCo) a jej súčastí INCites. Táto metóda však 

neumožňuje identifikovať konkrétne vedecké tímy. 

2) Analýza informácií o špičkových vedeckých tímoch zapojených do projektov OP VaI / 

H2020. Výhodou tohto prístupu je, že informácie o špičkových vedeckých tímoch boli 

uvádzané v časti Opis projektu konkrétnej ŽoNFP, nakoľko za ich účasť získavali 

projekty vyššie bodové hodnotenie. Tieto informácie sú teda dostupné na RO/SO/EK 

(v prípade Horizont 2020). Tiež je výhodou, že sú sledované informácie o vedných 

oblastiach podľa domén špecializácie RIS3 SK.  

3) Využitie verejne dostupnej databázy SK CRIS  a registra  vedcov. Výhodou tohto 

prístupu je, že databáza uvádza vedné odbory / tematické oblasti jednotlivých 

vedeckých tímov/pracovísk. Na základe verifikácie obsahu jednotlivých databáz 

na CVTI SR bol tento prístup vyhodnotený ako najvhodnejší pre dostupnosť 

a štruktúru informácií, a preto bol primárne využitý spracovateľom. Databáza 

umožňuje získať informácie o špičkových vedcoch, ich pracovisku, počte citovaných 

publikácií, počte publikácií, H-index a mnohé ďalšie.  

 

Celkovo bolo v rámci hodnotenia identifikovaných 13 zistení a k nim priradených 33 

odporúčaní, ktoré sú uvedené v rámci kapitoly 10 Odporúčania a tiež vo forme samostatnej 

Prílohy č.8.  

V členení podľa hodnotiacich otázok hodnotitelia dospeli k nasledovným hlavným 

zisteniam a záverom: 

 

Hodnotiaca otázka č. 1: Ako prispieva OP svojimi realizovanými aktivitami 

(podporenými projektami) k rozvoju medzinárodnej spolupráce vo VaV? 

Pro hodnotení príspevku jednotlivých aktivít operačného programu bolo identifikovaných 

viacero pozitívnych aspektov. Tieto vnímame ako zistenia s pozitívnym vplyvom a navrhujeme 

v nich pokračovať. Jedná sa o nasledovné:  

 OP II (verzia 6), časť VaI prispieva k rozvoju medzinárodnej spolupráce vytváraním 

vhodných predpokladov na jej rozvoj - podporuje MSP, ako aj verejné výskumné 

inštitúcie,  zlepšuje stav infraštruktúry, kvalitu vedeckých kapacít a ich vzájomné 

využívanie zapojením sa do národných a medzinárodných projektov. 

 OP II (verzia 6), časť VaI predstavuje národnú inštitucionálnu a finančnú podporu 

medzinárodnej spolupráce v oblasti VVaI; nakoľko je podiel výdavkov na VaV vo 
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verejnej aj súkromnej sfére nízky, je OP nevyhnutnou súčasťou systémovej a finančnej 

podpory VaV na Slovensku. 

 Merateľné ukazovatele týkajúce sa medzinárodnej spolupráce (kvantitatívne aj 

kvalitatívne) sú vhodne zvolené a v rámci OP II, časť VaI dobre vypovedajú o stave 

medzinárodnej spolupráce v oblasti VVaI. 

 Úroveň plnenia merateľných ukazovateľov v OP II, časť VaI indikuje pozitívny 

príspevok OP k rozvoju medzinárodnej spolupráce (takmer vo všetkých ŠC merateľné 

ukazovatele prekračujú plánované hodnoty). 

 OP II (verzia 6), časť VaI podporuje účasť súkromných aj verejných výskumných 

inštitúcií, ako aj MSP v projektoch medzinárodnej spolupráce. Na zvyšovanie podielu 

MSP na celkovom exporte však majú vplyv aj makroekonomické a celospoločenské 

faktory, nielen aktivity OP. Merateľný ukazovateľ „Podiel MSP na exporte“ je zavedený 

správne. 

 Veľmi vhodne je zvolená podpora aktivít zameraných na zvyšovanie kvality 

projektových zámerov (indikovaný ako nedostatok OP VaV) v rámci ŠC 9.2. Pre 

vyhodnotenie jeho konkrétneho príspevku bude potrebné počkať na monitorovaciu 

správu, ktorá by mala obsahovať údaje o počte poskytnutých služieb (poradenských, 

mentoringových asistencií pri hľadaní partnerov, a pod.). Podobné aktivity/projekty sú 

viac než žiadúce. 

 Komplexnosť zvolených aktivít národného projektu implementovaného CVTI SR veľmi 

priaznivo podporuje a motivuje zúčastňovanie sa medzinárodných projektov.  

 OP VaV podobne ako OP II, časť VaI prispel k rozvoju medzinárodnej spolupráce 

vytváraním priaznivých predpokladov. Merateľné ukazovatele neboli špecificky 

nastavené na meranie medzinárodnej spolupráce. Tie boli nastavené len sumárne na 

úrovni PO/ŠC. V prípade, že je potrebné sledovať konkrétny príspevok OP k rozvoju 

medzinárodnej spolupráce, je vhodné nastaviť konkrétne merateľné ukazovatele, ktoré 

je možné následne sledovať a vyhodnocovať. Takto to je zabezpečené už v OP II 

(verzia 6), časť VaI. 

 Polovičná alebo menej ako polovičná úspešnosť predkladaných projektov vo výzvach, 

ktoré mali za cieľ podporovať aj rozvoj medzinárodnej spolupráce indikuje dostatočný 

záujem zo strany VaV inštitúcií. 

Naopak, boli identifikované zistenia, ku ktorým je podľa názoru hodnotiteľov potrebné vykonať 

akciu, ktorú hodnotitelia definujú vo forme konkrétnych opatrení. 

 Nastavenie merateľných ukazovateľov je potrebné prehodnotiť. 

 Vysoká administratívna náročnosť procesov podávania a administrácie projektov. 

 

Všetky zistenia potvrdzujú, že OP II (verzia 6), časť VaI zohráva veľmi dôležitú úlohu v rozvoji 

medzinárodnej spolupráce vo vede, výskume a inováciách. Bez národnej inštitucionálnej 

a finančnej podpory nebude možné vzhľadom na nízky podiel výdavkov na VaV vo verejnej aj 
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súkromnej sfére zlepšiť pozíciu Slovenska v tejto oblasti. Okrem národnej systémovej 

inštitucionálnej a finančnej podpory je potrebné sa zamerať aj na zvyšovanie kvality projektov. 

Hodnotiaca otázka č. 2: Ktoré oblasti VaV sú v medzinárodnej spolupráci najviac 

zastúpené? 

Hlavné zistenia: 

 Slovensko patrí k najmenej aktívnym partnerom v medzinárodných výskumných 

projektoch EÚ. 

 Hlavný objem (meraný počtom predložených projektových návrhov) v 

najvýznamnejšom výskumnom a inovačnom programe EÚ Horizont 2020 predstavujú 

projekty v rámci tematickej sekcie IKT, nasledované témami Bezpečná, čistá a 

efektívne využívaná energia a Bezpečné spoločnosti. 

 Najvyššia percentuálna úspešnosť predložených projektov v programe Horizont 2020 

(až 55 %) bola zaznamenaná v sekcii Výskumné infraštruktúry, v rámci ktorej bol 

predložený najnižší počet projektových návrhov. Druhou najúspešnejšou sekciou (28 

%) bola Inteligentná ekologická a integrovaná doprava. 

 Medzi najúspešnejšie slovenské subjekty verejného, ako aj súkromného sektora z 

hľadiska získaných finančných zdrojov z programu Horizont 2020 patria prevažne 

subjekty, ktoré vykonávajú VaV v oblasti technických a prírodných vied. 

 Najvyšší priemerný čistý príspevok je v rámci témy Potravinová bezpečnosť, 

udržateľné poľnohospodárstvo, so značným odstupom, ale s približne rovnakými 

sumami nasledujú IKT, Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná 

výroba a spracovanie, Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET). 

Nakoľko hlavným programom EÚ, v rámci ktorého slovenské VaV inštitúcie rozvíjajú 

medzinárodnú spoluprácu, je program Horizont 2020, ktorý je zároveň aj najvýznamnejším 

výskumným programom EÚ, hodnotenie zastúpenia hlavných oblastí VaV v medzinárodnej 

spolupráci bolo realizované z pohľadu zastúpenia slovenských VaV inštitúcií v tomto 

programe. V rámci programu Horizont 2020 sú slovenské inštitúcie najúspešnejšie 

v oblastiach, ktoré boli dostatočne podporované aj OP VaV / OP II, časť VaI, t. j. výskumná 

infraštruktúra a oblasť dopravy. Rovnakú súvislosť je možné sledovať aj v zameraní 

úspešných žiadateľov, ktorými sú najmä vysoké školy/univerzity realizujúce VaV v oblasti 

technických a prírodných vied.  

Odporúčania a opatrenia 

Vzhľadom na charakter hodnotiacej otázky č. 2, v rámci tejto hodnotiacej otázky bolo 

identifikované len jedno zistenie s negatívnym vplyvom na rozvoj medzinárodnej VaV 

spolupráce, a to:  

 Nízka aktivita Slovenska v medzinárodných výskumných projektoch EÚ. 
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Hodnotiteľ predkladá k tomuto zisteniu nasledovné odporúčania: 

 V budúcom programovom období cielene podporovať komplementaritu medzi 

štrukturálnymi fondami EÚ a programom Horizont Europe a medzinárodnými 

iniciatívami v rámci ERA.  

 Zvýšiť informovanosť VVaI inštitúcií a zaviesť motivačné nástroje prostredníctvom 

vybraných opatrení. 

Hodnotiaca otázka č. 3: Aké sú ďalšie možnosti / modely podpory úspešných projektov 

v rámci EÚ programov aplikovateľné na podmienky SR a financovateľné z EŠIF? 

Hlavné zistenia vyplývajúce z medzinárodného porovnania odstrániteľné využitím pozitívnych 

príkladov zo zahraničia sú nasledovné: 

 Nedostatočné využitie potenciálu vybudovanej vedecko-výskumnej infraštruktúry 

národného významu. 

 Absencia územnej samosprávy medzi hlavnými stakeholdermi rozvoja VaV na 

Slovensku. 

 Nízky podiel zamestnancov pracujúcich v oblasti VaV ako aj  nízky počet patentov, 

publikácií a citácií. 

 Nízka miera spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti VaV. 

 

V rámci EÚ sa uplatňujú rôzne modely spolupráce inštitúcií vo VVaI. V záverečnej správe je 

prezentovaných 5 modelov, z ktorých každý má svoje špecifiká:  

• Model 1 (holandský príklad) podporujúci spoluprácu medzi univerzitnými 

vedeckými parkami, 

• Model 2 (holandský a fínsky príklad) zahŕňajúci územnú samosprávu medzi 

stakeholdermi podporujúcimi VaV,  

• Model 3 (fínsky a český príklad) podporujúci rast kredibility VaV v spoločnosti, 

• Model 4 (rakúsky a český príklad) podporujúci tvorivé podnikateľské myslenie a 

pôsobenie v akademickom prostredí,  

• Model 5 (holandský príklad) podporujúci spoluprácu medzi verejným a súkromným 

sektorom.  

Odporúčania: 

Na základe vyššie uvedených zahraničných príkladov riešiteľský tím navrhol niekoľko opatrení, 

ktoré sú rozpracované v kapitole 10. Odporúčania v rámci hodnotiacej otázky č. 3 a sú 

rozdelené do nasledovných oblastí: 
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• opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi UVP / VC, 

• opatrenia na zabezpečenie/zvýšenie aktívnej účasti územnej samosprávy v oblasti 

podpory VVaI v regióne, 

• opatrenie na zvýšenie kredibility VaV v spoločnosti, 

• opatrenia na zatraktívnenie oblasti VaV pre prílev mladého vedecko-výskumného 

personálu, 

• opatrenia na zvýšenie spolupráce akademického a podnikateľského sektora v 

oblasti VaV. 

Hodnotiaca otázka č.4: Aké sú hlavné problémy / bariéry rozvoja medzinárodnej 

spolupráce? 

Hlavné bariéry rozvoja medzinárodnej VaV spolupráce / zistenie:  

 absencia Štátnej politiky výskumu, vývoja a inovácií, čoho dôsledkom je okrem iného 

aj nekoncepčné zapájanie sa SR do medzinárodných výskumných infraštruktúr v 

pozícii člena 

 nízky podiel verejných zdrojov vynakladaných na VaV v SR oproti vyspelým európskym 

krajinám (podfinancovanie VaV) a pretrvávajúca „technologická“ medzera vo vybavení 

výskumných inštitúcií 

 nízky podiel súkromných zdrojov vynakladaných na VaV 

 nízky počet výskumníkov v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ (na 1 mil. obyvateľov) 

 nízka miera zapojenia SR do kľúčových programov a iniciatív EÚ (Horizont 2020, 

INTERREG EUROPE a ďalšie) 

 nízka miera pripravenosti SR na aktuálne výzvy týkajúcich sa automatizácie, 

robotizácie, digitalizácie vzhľadom na štruktúru hospodárstva a nízka inovačná 

výkonnosť 

 podstatne nižší počet vedecko-výskumných pracovníkov relevantných ku konceptu 

Industry 4.0 v ostatných krajoch SR v porovnaní s Bratislavským krajom 

Na základe týchto bariér boli definované nasledovné zistenia: 

 Nízka miera zapojenia SR do kľúčových programov a iniciatív EÚ a nekoncepčné 

zapájanie subjektov SR v nich. 

 Pretrváva „technologická medzera“ vo vybavení výskumných inštitúcií a celkové 

podfinancovanie VaV. 

 Nevyvážená štruktúra financovania Vedy a výskumu. 

Všetky zistenia indikujú, že na Slovenskú existujú nedostatky na národnej úrovni, ktoré 

výrazne oslabujú situáciu a podmienky medzinárodnej spolupráce vo vede, výskume 

a inováciách. Na druhej strane však je potrebné zvýšiť aj kvalitu projektov.  
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Navrhnuté opatrenia sa sústreďujú na: 

 elimináciu bariér rozvoja medzinárodnej VaV spolupráce 

 a na podporu zvýšenia účasti inštitúcií SR v projektoch medzinárodnej spolupráce, 

a to formou jednak systémovej národnej podpory, ako aj podpory zvyšovania kvality 

projektov.  

Navrhované opatrenia na elimináciu bariér rozvoja medzinárodnej VaV spolupráce – medzi 

nimi napríklad:  

 zrýchliť administratívne procesy týkajúce sa vyhlásených výziev z OP II, časť VaI, 

v rámci ktorých boli predložené žiadosti o NFP a v súčasnosti sú v procese 

administratívnej kontroly alebo odborného hodnotenia, 

 trvať na vypracovaní Štátnej politiky výskumu, vývoja a inovácií minimálne na 

najbližších 10 – 15 rokov v záujme ujasnenia priorít Slovenska v oblasti VVaI a s tým 

súvisiacich priorít medzinárodnej VaV spolupráce, 

 trvať na prehodnotení členstva SR v jednotlivých medzinárodných infraštruktúrach 

výskumu a vývoja (reálne prínosy členstva v tom-ktorom medzinárodnom konzorciu 

z hľadiska prínosov pre slovenskú vedu a výskum) a vytvorenie priestoru pre prípadné 

nové členstvá, ktoré by znamenali pre rozvoj VVaI na Slovensku väčší prínos nielen 

z hľadiska objemu finančných prostriedkov pre VVaI, ale predovšetkým z hľadiska 

potrieb strategického (na)smerovania VVaI; 

 podporovať vytváranie podmienok pre vznik inovatívnych start-upov, ako aj pre rozvoj 

už etablovaných inovačných firiem napr. formou rozšírenia služieb podporných 

inštitúcií, akou je sieť národných kontaktných bodov, kancelária SLORD 

o vyhľadávanie investorov/sponzorov pre inovatívne start-upy; 

 podpora vzniku inovatívnych verejno-súkromných start-upov a spin-offov na pôde 

univerzitných vedeckých parkov/výskumných centier vytvorením mentoringového 

programu zahŕňajúceho mentoringovú podporu pre start-up/spin-off zo strany 

minimálne jedného akademika z príslušnej vednej oblasti a jedného odborníka 

z oblasti úspešného správania sa v konkurenčnom prostredí. 

Navrhované opatrenia na podporu zvýšenia účasti inštitúcií SR v projektoch medzinárodnej 

spolupráce:  

 z inštitucionálneho hľadiska prijatie opatrení v šiestich špecifických oblastiach, ktoré 

vyplynuli z komparácie s vybranými krajinami (ČR, Rakúsko, Holandsko, Fínsko) ako 

kľúčové pre zvýšenie účasti inštitúcií SR v projektoch medzinárodnej spolupráce, 

pokiaľ ide o možnosti hlavných stakeholderov VaV na Slovensku ovplyvniť rozvoj 

medzinárodnej VaV spolupráce (zadefinované v rámci týchto šiestich špecifických 

oblastí sú uvedené v kap. 10 Odporúčania v rámci hodnotiacej otázky č. 4): 
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o opatrenia na zvýšenie vzájomnej spolupráce medzi univerzitnými vedeckými 

parkami/výskumnými centrami, 

o opatrenia na zabezpečenie/zvýšenie aktívnej účasti územnej samosprávy v 

oblasti podpory VVaI v regióne, 

o opatrenia na zvýšenie kredibility VaV v spoločnosti,  

o opatrenia na zatraktívnenie oblasti VaV pre prílev mladého vedecko-

výskumného personálu, 

o opatrenia na zvýšenie spolupráce akademického a podnikateľského sektora v 

oblasti VaV, 

o opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti vybudovanej verejnej výskumnej 

infraštruktúry. 

 z projektového hľadiska - zvýšením skóre v jednotlivých kritériách, ktoré sa aplikujú pri 

hodnotení a výbere projektov predkladaných v rámci medzinárodných programov 

(excelentnosť a inovatívnosť, dopad projektu, efektívnosť implementácie projektu, 

originalita, obsah projektu, administratívna stránka projektu) – jednotlivé opatrenia sú 

navrhnuté v kapitole 10 Odporúčania v rámci hodnotiacej otázky č. 4. 

Hodnotiaca otázka č.5 : Aký je rozvojový potenciál v rámci ďalšej podpory aktivít na 

zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce? 

Na základe analýzy bolo identifikovaných celkovo 18 zistení, ktoré pozitívne alebo negatívne 

ovplyvňujú účasť SR v projektoch medzinárodnej VaV spolupráce.  

Pozitívne hodnotené zistenia sú nasledovné: 

 Najvyšší potenciál medzinárodnej VaV spolupráce majú v SR technické a prírodné 

vedy. Platí to z hľadiska počtu zamestnancov, investovaných prostriedkov do VaV, 

udelených patentov, počtu publikácií, úspešnosti v najvýznamnejšom výskumnom a 

inovačnom programe EÚ Horizont 2020, ako aj z porovnania iných ukazovateľov, ktoré  

boli predmetom predchádzajúcich analýz. 

 Slovensko má kvalitných pracovníkov vo VaV. 

 Zvyšujúci sa dôraz na prilákanie slovenských VaV pracovníkov zo zahraničia, ako aj 

zahraničných VaV pracovníkov na Slovensko. 

 VaV inštitúcie na Slovensku disponujú medzinárodnými skúsenosťami a kontaktmi 

VaV pracovníkov s  VaV inštitúciami v zahraničí a budujú s nimi spoluprácu. 

 Existujú rôznorodé aktivity národných inštitúcií (APVV, SIEA, CVTI SR, SLORD...) v 

oblasti podpory účasti slovenských subjektov a výskumníkov v projektoch 

medzinárodnej spolupráce a propagácie slovenského výskumu v európskom 

výskumnom priestore. 

 Sú vytvorené veľmi dobré podmienky najmä na zapojenie sa do tematických oblastí vo 

vznikajúcich a rozvíjajúcich sa technológiách (nanotechnológie, pokročilé materiály, 

IKT). 
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 Napriek celkovej nízkej účasti SR v programe Horizont 2020 v rokoch 2014 – 2019 v 

porovnaní s ostatnými krajinami, vychádzajúc z doterajšej účasti SR v jednotlivých 

tematických sekciách 3 pilierov programu Slovensko má potenciál aj pre priority, ktoré 

sú preň výzvou, ako napr. výskum v oblasti zdravia, bezpečnosti, dopravy, energetiky. 

Toto by malo byť zohľadnené pri aktualizácii Stratégie RIS3 SK. 

 Existujúce výskumné tímy najmä na pôde 3 univerzít (STU v Bratislave, TUKE, UNIZA) 

a SAV (Ústav informatiky SAV) zapájajúce sa do medzinárodného programu Horizont 

2020 relevantné ku konceptu Industry 4.0. 

 Je rozbehnutá strategická spolupráca domácich verejných VaV organizácií so 

zahraničnými verejnými VaV organizáciami a s domácimi aj zahraničnými 

priemyselnými partnermi najmä v rámci štyroch technologických domén Industry 4.0: 

pokročilá robotika, priemyselný internet a IoT, simulácia a umelá inteligencia, ale aj v 

ostatných piatich technologických doménach. 

Negatívne hodnotené zistenia sú nasledovné: 

 Počet pracovníkov vo VaV v medzinárodnom porovnaní je ich nízky, to sa týka aj počtu 

patentov, publikácií, citácií. 

 Odliv kvalitných študentov a pracovníkov VaV zo Slovenska do zahraničia. 

 Nízke financovanie VaV značne obmedzuje možnosti reálneho využívania 

výskumných infraštruktúr vybudovaných v minulom programovom období 2007 - 2013, 

ohrozuje ich udržateľnosť, ako aj zapájanie sa do projektov medzinárodnej VaV 

spolupráce aj vzhľadom na technologické zastarávanie výskumných infraštruktúr 

súvisiace s rýchlom technologickým pokrokom. 

 Pretrvávajúca technologická medzera vo vybavení výskumných inštitúcií súvisiaca s 

nízkym podielom verejných aj súkromných zdrojov vynakladaných na VaV v SR oproti 

vyspelým európskym krajinám. 

 Existujúce nedostatky v oblasti informovanosti o existencii národných kontaktných 

bodov (NCP) na Slovensku pre H2020, Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v 

Bruseli (SLORD) a nimi poskytovaných možnostiach podpory medzinárodnej 

spolupráce v oblasti VaV, v ktorých existuje potenciál rozšírenia o ďalšie služby/aktivity. 

 Medzi hlavnými stakeholdermi podporujúcimi rozvoj VaV na Slovensku chýba v 

porovnaní s vyspelými krajinami územná samospráva. 

 Rastúca, ale stále nízka účasť súkromného sektora na VaV činnosti, ako aj v 

medzinárodnej VaV spolupráci. 

 Stratégia RIS3 SK nie je dostatočne motivačne prepojená na potreby praxe a 

zvyšovania kvality života (uvedenú skutočnosť riešiteľ konštatoval už aj v rámci 

predošlých analytických úloh ZL č. 5 a ZL č. 1): 

o V porovnaní napr. s Fínskom chýba v RIS3 SK napr. oblasť vzdelávania, 

ľudských zdrojov, inovácií v oblasti organizačných zmien, aby investície do 

inovatívnych technologických riešení vytvárali širšie možnosti pre 

komplexnejšie zavádzanie inovácií a výsledkov výskumu a vývoja do 
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fungovania spoločnosti  s pozitívnym dopadom na ekonomický a sociálny rast 

krajiny s prihliadnutím na environmentálne aspekty tohto rozvoja a udržateľnosť 

využívania dostupných zdrojov.  

o Podobne ako Fínsko má napríklad aj Rakúsko v národnej stratégii RIS3 ako 

jednu z tematických priorít (domén) “Zabezpečenie kvality života s ohľadom na 

demografické zmeny (vrátane urbanizácie, mobility a migrácie)”, čo je jedna z 

výziev, ktorým čelí aj Slovensko a nie je pokrytá súčasnou stratégiou RIS3 SK. 

o Domény inteligentnej špecializácie sú stanovené v príliš širokej  rovine (čo sa 

týka ich názvu aj obsahu), v ktorej sa strácajú konkrétne priority inteligentnej 

špecializácie Slovenska.   

 Medzi príčiny nízkej účasti SR v programe Horizont 2020, ako aj v ostatných 

medzinárodných programoch patria aj nedostatočné zručnosti a skúsenosti s písaním 

projektových návrhov a s implementáciou projektov v rámci medzinárodných 

programov VaV, ako aj slabá motivácia (finančná aj nefinančná) vedecko-výskumných 

pracovníkov zo strany ich zamestnávateľov k príprave projektov v rámci 

medzinárodných programov VaV.  

 

Na podklade týchto výstupov hodnotitelia definovali tieto hlavné zistenia: 

 Existujúce nedostatky v oblasti informovanosti o existencii a  možnostiach podpory 

medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV. 

 Stratégia RIS3 SK nie je dostatočne motivačne prepojená na potreby praxe a 

zvyšovania kvality života. 

 Nedostatočná úroveň zručností, skúseností a motivácie osôb zodpovedných za 

prípravu medzinárodných projektov. 

Na základe výsledkov a všetkých dosiaľ vykonaných analýz možno konštatovať, že najvyšší 

potenciál medzinárodnej VaV spolupráce majú v SR technické a prírodné vedy. Platí to z 

hľadiska počtu zamestnancov, investovaných prostriedkov do VaV, udelených patentov, počtu 

publikácií, úspešnosti v najvýznamnejšom výskumnom a inovačnom programe EÚ Horizont 

2020, ako aj z porovnania iných ukazovateľov, ktoré  boli predmetom predchádzajúcich analýz. 

Stratégia RIS3 SK nie je dostatočne motivačne prepojená na potreby praxe a zvyšovania 

kvality života s ohľadom na  ľudské zdravie, ochranu a zachovanie životného prostredia a 

rozumného využívania a hospodárenia so zdrojmi, ktoré má k dispozícii na lokálnej úrovni. 

Veľkou výzvou pre SR bude najmä výskum v oblasti zdravia, bezpečnosti (vrátane potravín), 

dopravy a energetiky. Napriek celkovej nízkej účasti SR v programe Horizont 2020 v porovnaní 

s ostatnými krajinami Slovensko má potenciál aj pre priority, ktoré sú preň výzvou, čo by malo 

byť zohľadnené pri aktualizácii Stratégie RIS3 SK. 

Odporúčania zamerané na podporu medzinárodnej VaV spolupráce sú rozdelené do 2 skupín, 

a to: 
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 odporúčania pre štátne inštitúcie, ktorých úlohou je podporovať VaV a medzinárodnú 

VaV spoluprácu z národnej úrovne vhodnými legislatívnymi úpravami a rôznymi 

podpornými nástrojmi finančnej aj nefinančnej povahy, 

 odporúčania pre vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie, ktoré vedecko-výskumnú 

činnosť priamo vykonávajú, pričom sa zároveň usilujú obstáť v stále náročnejšej 

medzinárodnej konkurencii, ako aj získať benefity zo stále rastúcich možností 

medzinárodnej spolupráce. 

Presnejší popis jednotlivých odporúčaní sa nachádza v kapitole 10 v rámci Hodnotiacej otázky 

č.5. 

2.2. Summary  

The subject of the evaluation was the assessment of the fulfilment of the specific objective of 
the OP R&I 1.1.2 Increasing the participation of the Slovak Republic in international 
cooperation projects in the field of R&D3, and thus R&D projects, their activities and their 
connection/possibilities of connection to international research cooperation. The evaluation is 
carried out as a basis for identifying the main aspects and opportunities of participation of 
Slovak research teams within the European Research Area. 

The evaluators were working on the assessment of the period 2014 – 2019, primary 
implementation period of OP R&I complemented by the period 2007 – 2013, that is 
implementation period of selected activities of the OP R&D.   

The evaluation focuses on: 

• mapping R&D sector from the point of view of international cooperation and the 
potential of international cooperation  

o focusing on the overall potential of international cooperation of the R&D sector 
in Slovakia and in international projects and activities at the international level; 

o mapping the sectors/areas with the greatest potential for international 
cooperation; 

 

• contribution of the OP R&I to the development of international cooperation and 
other options of support 

o assessment of the partial contribution of OP R&I to the development of 
international cooperation, as projects have not yet been implemented, or are 
implemented only in a small extent; 

o focus on participation in R&D institutions’ projects in the H2020 program; 

                                                
3 According to the Order no. 7 and a valid version of OP R&I at the time of the Order  
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o mapping other possibilities of supporting R&D activities with an emphasis on 
international cooperation; 

 

• models or opportunities to support R&D projects and international cooperation 
in other countries 

 

o identification of tools used to support R&D and international cooperation in other 
countries 

 

Part of the submitted evaluation is the assessment of an ongoing/probable fulfilment of the 
specific objective 1.1.2 OP Research and Innovation (OP R&I), in terms of the approved 
merger of OP R&I with OP Integrated Infrastructure (OP II), specific objective 9.2 OP II, version 
6. Increasing the participation of the Slovak Republic in international cooperation projects in 
the field of R&D, and thus R&D projects, their activities and their connection/possibilities of 
connection to international research cooperation. At the request of the contracting authority, 
the evaluation of specific objective 9.2 was extended by additional 3 specific objectives of OP 
II, version 6, which have the most significant impact on the development of international 
cooperation: 

- SO 9.3: Increasing research activity by improving the coordination and 
consolidation of R&D potential of research institutions, 

- SO 9.5: Growth of research and development and innovation capacities in industry 
and services, 

- SO 11.2: Increasing the internationalisation of SMEs and exploiting the potential of 
the single market, 

 

as well as by 4 framework activities of the OP Research and Development (OP R&D) from the 
programming period 2007-2013, which also supported the development of international 
cooperation, specifically: 2.1.1, 2.1.4, 4.1.1, 4.1.4.  

Such an expanded sample of analysed data should have contributed more to the relevant 
conclusions for further programming and planning to support science, research and innovation, 
and specifically to support international cooperation in this field. 

 

The evaluation methods were proposed following the Evaluation Plan of the OP R&I for 2014 
– 2020. As it is an overall ongoing evaluation of the program, both qualitative and quantitative 
methods are used using the so-called funnel-based approach – the available information 
obtained (desk search) is further investigated by specific and more targeted methods 
(benchmarking and survey through questionnaire data collection). The following methods were 
used in the evaluation: 
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• Desk research, 

• Benchmarking to compare the situation with analyses of support for international R&D 
cooperation in other countries, 

• Use of the results of questionnaire surveys, 

• Analysis of available quantitative data, 

• Analysis of information obtained from databases. 
 

The authors did not carry out the questionnaire survey directly. For the evaluation, the 
evaluators used the interim results of a questionnaire survey of the Centre for Scientific and 
Technical Information of the Slovak Republic (CVTI) in cooperation with the Ministry of 
Education, Youth and Sports of the Slovak Republic. The CVTI SR survey aims to obtain 
information on the motives and barriers to the participation of Slovak applicants in the Horizon 
2020 program and to map the main reasons leading to participation or non-participation in 
projects within this program. The evaluators used the interim results of the questionnaire 
survey mainly to propose recommendations and measures. 

Three methodological approaches were considered for data collection for the analysis of R&D 
actors as well as scientific areas. As none of the techniques alone provided all the necessary 
information, the three were used in a combination: 

1) Scientometrics approach for the identification of scientific areas based on the Web of 
Science Core Collection (WoS, WoS CoCo) databases and its INCites components. 
However, this method does not identify specific scientific teams. 

2) Analysis of information on top scientific teams involved in OP R&I/H2020 projects. The 
advantage of this approach is that information about top scientific teams was provided 
in the Project Description of a specific project application, as the projects received a 
higher score for their participation. This information is therefore available on MA/IB/EC 
projects (in the case of Horizon 2020). It is also an advantage that information on 
scientific areas is monitored according to the domains of specialisation RIS3 SK. 

3) Use of the publicly available SK CRIS database and the register of scientists. The 
advantage of this approach is that the database lists the scientific disciplines/ 
thematic areas of individual scientific teams/workplaces. Based on the 
verification of the content of different databases at CVTI SR, this approach was 
chosen as the most suitable because of the availability and structure of 
information; therefore the authors used it as their first choice. The database 
enables to obtain information about top scientists, their workplace, number of cited 
publications, number of publications, H-index and many others. 

 

The evaluators identified 13 findings and based on them drafted 33 recommendations listed in 
Chapter 10 "Recommendations" and also in the form of a separate Annex No. 8. 

In the breakdown by evaluation questions, the evaluators came to the following main 
findings and conclusions: 
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Evaluation question no. 1: With its implemented activities (supported projects), how 
does the OP contribute to the development of international cooperation in R&D? 

During the evaluation, several positive aspects of the contribution of individual activities of the 
operational program were identified. We see these as findings with positive impact and 
propose to continue with them. These are the following: 

• OP II (version 6), R&D part contributes to the development of international cooperation 
by creating suitable preconditions for its development – it supports SMEs, as well as 
public research institutions, improves the state of infrastructure, quality of scientific 
capacities and their mutual use by participating in national and international projects. 

• OP II (version 6), R&D part represents national institutional and financial support for 
international cooperation in the field of R&D&I; as the share of R&D expenditure in 
public and private sectors is low, the OP is a necessary part of systemic and financial 
support for R&D in Slovakia. 

• Measurable indicators related to international cooperation (quantitative and qualitative) 
are selected appropriately and within OP II, R&D part, they show the state of 
international cooperation in the field of R&D&I. 

• The level of performance of measurable indicators in OP II, R&D part indicates the 
positive contribution of the OP to the development of international cooperation (in 
almost all SCs measurable indicators exceed the planned values). 

• OP II (version 6), R&D part supports the participation of private and public research 
institutions, as well as SMEs in international cooperation projects. However, 
macroeconomic and societal factors, not only the activities of the OP also have an 
impact on increasing of the share of SMEs in total exports. Measurable indicator "SME 
share in exports" is well established. 

• The support of activities aimed at increasing of the quality of project plans (indicated 
as a lack of OP R&I) within SC 9.2 is chosen appropriately. It will be necessary to wait 
for a monitoring report providing data on the number of offered services  (counselling, 
mentoring assistance in finding partners, etc.) to evaluate specific contribution of the 
SC 9.2. Similar activities/projects are more than desirable. 

• The complexity of selected activities of the national project implemented by CVTI SR 
supports and motivates the participation in international projects very favourably. 

• OP R&I, similarly to OP II, R&D part contributed to the development of international 
collaboration by creating favourable preconditions. Measurable indicators were not 
established to measure international cooperation. These were set only in summary at 
the level of PO/SO. In case it is necessary to monitor the specific contribution of the 
OP to the development of international cooperation, it is appropriate to set specific 
measurable indicators, which can be subsequently monitored and evaluated, which is 
already ensured in OP II (version 6), part R&D. 

• Half or less than half of the success of the submitted projects in the calls, which were 
aimed at supporting the development of international cooperation, indicates sufficient 
interest from R&D institutions. 
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On the contrary, findings identified by the evaluators require action to be taken by the 
evaluators in the form of specific measures. 

• The setting of measurable indicators needs to be reconsidered. 

• High administrative complexity of project submission and administration processes. 
 

All findings confirm that OP II (version 6), R&D part, plays a vital role in the development of 
international cooperation in science, research and innovation. Without national institutional and 
financial support, it will not be possible to improve Slovakia's position in this area due to the 
low share of R&D expenditures in the public and private spheres. In addition to national 
systemic institutional and financial support, it is also necessary to focus on improving the 
quality of projects. 

Evaluation question no. 2: Which areas of R&D are most represented in international 
cooperation? 

Main findings: 

• Slovakia is one of the least active partners in international EU research projects. 

• The main volume (measured by the number of project proposals submitted) in the EU's 
most important research and innovation program, Horizon 2020, is represented by 
projects under the ICT thematic section, followed by the themes Safe, Clean and 
Efficient Energy and Secure Societies. 

• The highest percentage of success in submitted projects in Horizon 2020 (up to 55%) 
was recorded in the Research Infrastructures section, within which the lowest number 
of project proposals was submitted. The second most successful section (28%) was 
Intelligent Ecological and Integrated Transport. 

• Among the most successful Slovak public and private sector entities in terms of 
financial resources obtained from the Horizon 2020 program are mainly entities that 
perform R&D in the field of technical and natural sciences. 

• The highest average net contribution is under Food Security, Sustainable Agriculture, 
by a large margin, but with roughly equal amounts, followed by ICT, Nanotechnologies, 
Advanced Materials, Biotechnology, Advanced Manufacturing and Processing, Future 
Technologies and Emerging Technologies (FET). 

 

The main EU program within which Slovak R&D institutions develop international cooperation 
is Horizon 2020, which is also the most important EU research program. The evaluation of the 
representation of the main areas of R&D in international cooperation was carried out from the 
perspective of Slovak R&D institutions in this program. Within the Horizon 2020 program, 
Slovak institutions are the most successful in areas that were sufficiently supported by the OP 
R&D/OP II, part of R&D, that is research infrastructure and transport. The same connection 
can be observed in the focus of successful applicants, which are mainly colleges/universities 
implementing R&D in the field of technical and natural sciences. 
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Recommendations and measures 

According to the characteristics of evaluation question no. 2, there was identified one finding 
with a negative impact on the development of international R&D cooperation: 

• Low activity of Slovakia in EU international research projects. 
 

The evaluator makes the following recommendations for this finding: 

• Targeted support for complementarity between the EU Structural Funds and Horizon 
Europe and international ERA initiatives in the next programming period. 

• To increase the awareness of R&D&I institutions and introduce motivational tools 
through selected measures. 

 

Evaluation question no. 3: What are other possibilities/models of support for successful 
projects within the EU programs applicable to the conditions of the Slovak Republic 
and financed from the ESI Funds? 

Main findings resulting from the international comparison, which can be eliminated by using 
positive examples from abroad, are the following: 

• Insufficient use of the potential of existing R&D infrastructure of national importance. 

• Absence of local public authority among the main stakeholders in R&D development in 
Slovakia. 

• Low share of R&D employees, as well as a low number of patents, publications and 
citations. 

• Low level of cooperation between the public and private sector in the field of R&D. 

There are different models of cooperation between institutions in R&D&I sector within the EU. 
The final report presents five models, each with its specifics: 

• Model 1 (Dutch example) supporting cooperation between university science parks, 

• Model 2 (Dutch and Finnish example) involving local authority and R&D stakeholders, 

• Model 3 (Finnish and Czech example) supporting the growth of R&D credibility in 
society, 

• Model 4 (Austrian and Czech example) supporting creative entrepreneurial thinking 
and working in the academic world, 

• Model 5 (Dutch example) supporting cooperation between the public and private 
sectors. 

 

Recommendations: 
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Based on the above-mentioned foreign examples, the evaluators proposed several measures 
drafted in Chapter 10. Recommendations concerning the evaluation question no. 3 are divided 
into the following areas: 

• measures to increase cooperation within University Science Parks/Research Centres, 

• measures to ensure/increase the active participation of local authorities in the area of 
R&D&I support in the region, 

• measures to increase the credibility of R&D in society, 

• measures to make the R&D area more attractive for the influx of young research staff, 

• measures to increase cooperation between the academic and business sectors in the 
R&D field. 

 

Evaluation question no. 4: What are the main problems/barriers to the development of 
international cooperation? 

Main barriers to the development of international R&D cooperation – findings: 

• Absence of the State Policy for Research, Development and Innovation, which results, 
among other things, in the nonconceptual involvement of the Slovak Republic, as a 
member, in international research infrastructures. 

• Low share of public resources spent on R&D in the Slovak Republic compared to 
developed European countries (underfunding of R&D) and persistent “technological” 
gap in the equipment of research institutions. 

• Low share of private resources spent on R&D. 

• Low number of researchers compared to other EU countries (per 1 million inhabitants). 

• Low level of involvement of the Slovak Republic in critical EU programs and initiatives 
(Horizon 2020, INTERREG EUROPE and others). 

• Low level of preparedness of the Slovak Republic for current challenges related to 
automation, robotics, digitization due to the structure of the economy and low 
innovation performance. 

• Significantly lower number of researchers relevant to the Industry 4.0 concept in other 
regions of the Slovak Republic in comparison with the Bratislava region. 

Based on these barriers, the following findings were defined: 

• Low level of involvement of the Slovak Republic in critical EU programs and initiatives 
and nonconceptual participation of the Slovak entities. 

• There is still a "technological gap" in the equipment of research institutions and overall 
underfinancing of R&D. 

• Unbalanced structure of funding for Science and Research. 
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All findings indicate that there are shortcomings at the national level, which significantly 
influence the situation and conditions of international cooperation in science, research and 
innovation in Slovakia. And at the same time, it is necessary to increase the quality of projects. 

Proposed measures focus on: 

• Elimination of barriers to the development of international R&D cooperation; 

• Support for the increase of participation of the Slovak institutions in international 
cooperation projects, in the form of both systemic national support and support for 
improving the quality of projects. 

 

Proposed measures to eliminate barriers to the development of international R&D cooperation 
– among them, for example: 

• To speed up the administrative processes related to released calls from OP II, R&D 
part, where submitted applications are currently in the process of administrative control 
or evaluation, 

• To insist on the elaboration of the State Policy of Research, Development and 
Innovation with a clear vision for the next 10 – 15 years to clarify Slovakia's priorities in 
the field of R&D and related priorities of international R&D cooperation, 

• To insist on a reassessment of the membership of the Slovak Republic in different 
international research and development infrastructures (real benefits of membership in 
a given international consortium in terms of benefits for Slovak science and research) 
and creating space for possible new memberships that would mean more significant 
benefits for the development of R&D in Slovakia not only in terms of the volume of 
funding for R&D&I but mainly in terms of the needs of the strategic direction of R&D; 

• To support the creation of conditions for the emergence of innovative start-ups, as well 
as for the development of already established innovative companies, e.g. in the form 
of expanding the services of support institutions, such as the network of national 
contact points, the SLORD office to find investors/sponsors for innovative start-ups; 

• To support the foundation of innovative public-private start-ups and spin-offs in 
university science parks/research centres by creating a mentoring program including 
mentoring support for start-up/spin-off by at least one academic from the relevant 
scientific field and one expert in the field of a successful command in a competitive 
environment. 

 

Proposed measures to support the increase of participation of the Slovak institutions in 
international cooperation projects: 

• From the institutional point of view, the adoption of measures in six specific areas 
resulting from a comparison study of selected countries (Czech Republic, Austria, the 
Netherlands, Finland) as a key to increasing the participation of Slovak institutions in 
international cooperation projects, in terms of opportunities for significant R&D 
stakeholders in Slovakia to influence the development of the international R&D 
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cooperation (defined within the following six specific areas given in Chapter 10 of the 
Recommendation under Evaluation Question No. 4): 

 Measures to increase cooperation between university science parks/ research 
centres, 

 Measures to ensure/increase the active participation of local authority in the 
area of R&D&I support in the region, 

 Measures to increase the credibility of R&D in society, 

 Measures to make R&D more attractive for the influx of young research staff, 

 Measures to increase cooperation between the academic and business sectors 
in the field of R&D, 

 Measures to ensure the sustainability of existing public research infrastructure. 

• From the project point of view – by increasing the score in different criteria applied in 
the evaluation and selection of projects submitted under international programs 
(excellence and innovation, project impact, efficiency of project implementation, 
originality, project content, administrative side of the project) – various measures are 
proposed in Chapter 10 Recommendations in the framework of evaluation question no. 
4. 

 

Evaluation question no. 5: What is the development potential for further support of 
activities to increase the participation of the Slovak Republic in international 
cooperation projects? 

Based on the analysis, a total of 18 findings was identified, which positively or negatively affect 
the participation of the Slovak Republic in international R&D cooperation projects. 

Identified positive findings: 

• Technical and natural sciences have the highest potential of international R&D 
cooperation in the Slovak Republic. Such is accurate in terms of the number of 
employees, R&D funds invested, patents granted, the number of publications, success 
in the EU's most important research and innovation program, Horizon 2020, as well as 
in terms of the comparison of other indicators, subject to previous analyses. 

• Slovakia has quality employees in R&D. 

• Increasing emphasis on attracting Slovak R&D workers from abroad, as well as foreign 
R&D workers to Slovakia. 

• R&D institutions in Slovakia have international experience and contacts of R&D 
workers with R&D institutions abroad and build cooperation with them. 

• There are various activities of national institutions (Agency for Support of R&D, SIEA, 
CVTI SR, SLORD ...) in the field of supporting the participation of Slovak entities and 
researchers in projects of international cooperation and promotion of Slovak research 
in the European Research Area. 
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• Very good conditions are created especially for involvement in thematic areas in 
emerging and evolving technologies (nanotechnologies, advanced materials, ICT). 

• Despite the overall low participation of the Slovak Republic in the Horizon 2020 
program during the period 2014 – 2019 in comparison with other countries, based on 
the previous participation of the Slovak Republic in individual thematic sections, 3 
pillars of the program “Slovakia” has a potential for challenging priorities, such as 
research in the fields of health, safety, transport and energy. These should be taken 
into account when updating the RIS3 SK Strategy. 

• Existing research teams, especially at three universities (STU in Bratislava, TUKE, 
UNIZA) and SAS (Institute of Informatics SAS) participating in the international program 
Horizon 2020 relevant to the concept of Industry 4.0. 

• Strategic cooperation of national public R&D organisations with foreign public R&D 
organisations, domestic and foreign industrial partners is launched, especially within 
the four technological domains Industry 4.0: advanced robotics, industrial internet and 
IoT, simulation and artificial intelligence, and also in the other five technological 
domains. 

Identified negative findings: 

• Compared to other countries, the number of R&D workers, as well as the number of 
patents, publications and citations, is low. 

• Brain drain in R&D from Slovakia to abroad. 

• Low R&D funding significantly limits the possibilities of the real use of research 
infrastructures built in the previous programming period 2007 – 2013. It endangers their 
sustainability, as well as participation in international R&D cooperation projects also 
due to technically obsolete research infrastructures as a result of rapid technological 
progress. 

• Persistent technological gap in the equipment of research institutions related to the low 
share of public and private resources spent on R&D between Slovakia and developed 
European countries. 

• Existing shortcomings in the area of information on the existence of National Contact 
Points (NCP) in Slovakia for H2020, the Liaison Office of the Slovak Republic for 
Research and Development in Brussels (SLORD) and the possibilities provided by 
them to support international cooperation and activities in R&D. 

• Among the main stakeholders supporting the development of R&D in Slovakia, there 
is a lack of presence of local authorities in comparison to developed countries. 

• Growing, but still low private sector participation in R&D activities, as well as in 
international R&D cooperation. 

• The RIS3 SK strategy is not sufficiently motivationally connected to the needs of the 
practice and enhancement of quality of living (the evaluator has already mentioned 
such fact in the previous analytical tasks of Order No. 5 and Order. No. 1): 

 In comparison to Finland, RIS3 SK is missing a part on education, human 
resources, innovation in the field of organisational change, so that investment 
in innovative technological solutions create more opportunities for more 
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comprehensive introduction of innovation and R&D results into society with a 
positive impact on economic and social growth and sustainability of the use of 
available resources. 

 Finland, likewise, Austria, has defined in its national RIS3 strategy the following 
thematic priority (domain): "Ensuring quality of life taking into account 
demographic change (including urbanization, mobility and migration)", which is 
one of the challenges Slovakia is facing.  Current RIS3 SK strategy does not 
cover such theme. 

 The domains of smart specialization are set too broad (in terms of their name 
and content), which causes those specific priorities of Slovakia's smart 
specialization are lost. 

• Reasons for the low participation of the Slovak Republic in Horizon 2020, as well as in 
other international programs include insufficient skills and experience in writing project 
proposals and implementation of projects within international R&D programs, along 
with a weak motivation (financial and non-financial) of researchers asked by their 
employers to prepare projects under international R&D programs. 

Based on these outputs, the evaluators defined the following main findings: 

• Existing deficiency in the area of awareness of the existence and possibilities of 
supporting international cooperation in the field of R&D. 

• The RIS3 SK strategy is not sufficiently connected to the needs of practice and 
increasing of the quality of living, thus not motivating. 

• Insufficient level of skills, experience and motivation of persons responsible for the 
preparation of international projects. 

 

Based on the results and analysis performed so far, the highest potential for international R&D 
cooperation is in the Slovak Republic could be seen in technical and natural sciences. Which 
is accurate in terms of the number of employees, R&D funds invested, patents granted, the 
number of publications, success in the EU's most important research and innovation program, 
Horizon 2020, as well as a comparison of other indicators that have been subject to previous 
analysis. The RIS3 SK strategy is not sufficiently linked to the needs of the practice and 
improvement of the quality of life concerning human health, protection and preservation of the 
environment and reasonable use and management of resources available at the local level.  

A significant challenge for the Slovak Republic will be research in the field of health, safety 
(including food), transport and energy. Despite the overall low participation of the Slovak 
Republic in the Horizon 2020 program in comparison to other countries, Slovakia also has the 
potential to challenging priorities, which should be taken into account when updating the RIS3 
SK Strategy. 

Recommendations aimed at supporting international R&D cooperation are divided into two 
groups, namely: 
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• Recommendations for public institutions whose task is to support R&D and 
international R&D cooperation on a national level through appropriate legislative 
regulations and various support instruments of a financial and non-financial nature, 

• Recommendations for scientific research and educational institutions which carry out 
scientific research activities, while striving to withstand increasingly demanding 
international competition and participate to use challenging opportunities for 
international cooperation. 

A more precise description of the individual recommendations can be found in Chapter 10 of 
the Evaluation Question No.5. 
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V rámci hodnotenia boli využité metódy kvalitatívneho výskumu a to najmä tieto prístupy: 

 

 Desk research 

 Benchmarking pre porovnanie situácie s analýzami  podpory medzinárodnej 

spolupráce VaV v iných krajinách 

 Využitie výsledkov dotazníkových prieskumov  

 Analýza dostupných kvantitatívnych údajov 

 Analýza informácií získaných z databáz 

 

Metódy hodnotenia boli navrhnuté v súlade s plánom hodnotenia OP VaI na 2014 – 2020. 

Nakoľko ide o celkové priebežné hodnotenie programu, boli použité kvalitatívne aj 

kvantitatívne metódy s použitím tzv. lievikovitého prístupu – získané dostupné informácie 

(desk search)  boli ďalej špecifickými a viac zacielenými metódami 

(benchmarking a výskum).  

  

V prípade benchmarkingu je porovnávaný príspevok OP II, časť VaI k rozvoju medzinárodnej 

spolupráce s vybranými krajinami EÚ. Napriek tomu, že táto metóda je uvedená v Pláne 

hodnotení medzi kvantitatívnymi metódami hodnotenia, boli touto metódou získané aj 

kvalitatívne údaje, ktoré boli využité pre hodnotenie získaných informácií a následný návrh 

opatrení.  

  

Pre účely hodnotenia bolo plánované využitie priebežných výsledkov dotazníkového 

prieskumu, ktorý v čase spracovania hodnotiacej správy realizuje Centrum vedecko-

technických informácií SR, organizácia MŠVVaŠ SR. CVTI SR nemalo v čase spracovania 

hodnotiacej správy plánované uzavretie prieskumu, prieskum je plánovaný ako priebežne 

otvorený. Informácie mali byť vyhodnotené po prvom priebežnom uzatvorení prieskumu 

a následne spracované a vyhodnotené.  Údaje z dotazníkového zberu údajov medzi 

účastníkmi programu Horizont, do času spracovania predmetnej časti tohto hodnotenia neboli 

hodnotiteľom k dispozícii. Z uvedeného dôvodu boli do hodnotenia využité z dotazníkového 

prieskumu realizovaného SIEA v roku 2018. V čase spracovania tejto analýzy už boli 

k dispozícii výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného CVTI SR.  

3. Metódy 
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Metódy hodnotenia boli vybrané na základe ich relevantnosti k informačným  zdrojom, 

množstvu a špecifickosti skúmaných údajov, ako aj času, ktorý je plánovaný na prípravu 

hodnotenia.  

 

Pre zber údajov za účelom analýzy aktérov VaV ako aj VO boli zvažované tri metodické 

prístupy. Nakoľko ani jeden z prístupov nezabezpečil kompletne všetky potrebné informácie, 

boli čiastočne využité všetky tri uvedené prístupy, resp. ich kombinácia: 

1) Scientiometrický prístup pre identifikáciu VO (vedných oblastí) založený na databázach 

Web of Science Core Collection (WoS, WoS CoCo) a jej súčastí INCites. Táto metóda 

však neumožňuje identifikovať konkrétne vedecké tímy,  

2) Analýza informácií o špičkových vedeckých tímoch zapojených do projektov OP VaI / 

H2020. Výhodou tohto prístupu je, že informácie o špičkových vedeckých tímoch boli 

uvádzané v časti Opis projektu konkrétnej ŽoNFP nakoľko za ich účasť získavali 

projekty vyššie bodové hodnotenie. Tieto informácie sú teda dostupné na RO/SO/EK 

(v prípade H2020). Tiež je výhodou, že sú sledované informácie o VO podľa domén 

špecializácie RIS3.  

3) Využitie verejne dostupnej databázy SK CRIS  a registra  vedcov. Výhodou tohto 

prístupu je, že databáza uvádza vedné odbory / tematické oblasti jednotlivých 

vedeckých tímov/pracovísk. Na základe verifikácie obsahu jednotlivých databáz na 

CVTI SR bol tento prístup vyhodnotený ako najvhodnejší pre dostupnosť a štruktúru 

informácií a preto bude primárne využitý spracovateľom. Databáza umožňuje získať 

informácie o špičkových vedcoch, ich pracovisku, počte citovaných publikácií, počte 

publikácií, H-index a mnohé ďalšie.  

 

Databázy CVTI SR nezahŕňajú informácie o projektoch realizovaných SAV, nakoľko 

systém SAV a jej organizácií je nezávislý, nie vo všetkých smeroch kompatibilný so 

systémom využívaným na CVTI SR. Sledovanie vedeckých tímov/ pracovísk/ projektov 

na CVTI SR sa však považuje sa presnejšie, nakoľko na základe tohto systému sa 

sleduje oprávnenosť udeľovania vedeckých a výskumných grantov.  Pre účely 

priebežného hodnotenia bola oslovená SAV za účelom poskytnutia informácií 

a navrhnutí vhodného prístupu pre túto časť hodnotenia. Pre hodnotenie účasti 

v medzinárodných programoch boli použité verejne dostupné zdroje EK, čím bolo 

eliminované riziko odlišného prístupu k hodnoteniu projektov z hľadiska národných 

kritérií sledovaných CVTI SR a SAV.   

 

Pre spracovanie správy bola využitá kombinácia uvedených metód. Získané 

informácie tvoria podstatnú východiskovú informačnú databázu. Údaje sú spracované 

využitím metód kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu.  

 

Pre zber údajov za účelom analýzy aktérov VaV ako aj VO boli využité primárne verejne 

dostupné databázy. Z pôvodne navrhovaných prístupov v Úvodnej správe boli nasledovné 

zdroje a prístupy vyhodnotené ako najvhodnejšie:  
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1. ITMS2014+ – pre získanie a následnú analýzu informácií o vedných oblastiach 

a doménach inteligentnej špecializácie, ktoré sú najviac rozvíjané vďaka projektom 

OP VaI.  

2. Horizont 2020 dashboard o slovenských úspešných prijímateľoch z 

programu  Horizont 2020.   

3. SK CRIS (prevádzkovaná CVTI SR, organizáciou MŠVVaŠ SR), register 

vedcov pre identifikáciu konkrétnych špičkových vedeckých tímoch a vedcoch, ich 

pracovisku, aktivita meraná počtom citovaných publikácií, H-index.   

 

Metodický prístup k hodnoteniu je uvedený vo forme plánovacej evaluačnej matice, ktorá tvorí 

Prílohu č. 3. 
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DEFINÍCIE A VÝKLAD  
 

Európsky výskumný priestor 

ERA predstavuje platformu vytvorenú za účelom zoskupenia a posilnenia výskumných úsilí na 

úrovni EÚ ich koordináciou s národnými a medzinárodnými iniciatívami. ERA má v úmysle 

usmerňovať a zefektívniť európske výskumné aktivity a inovačné postupy a takto zabezpečiť 

ekonomickú a konkurencieschopnú budúcnosť členských štátov EÚ. 

Európsky výskumný priestor bol skoncipovaný za účelom posilnenia súdržnosti a dosahu na 

európsku vedu a výskum. Vo svojom zakladajúcom dokumente Smerom k Európskemu 

výskumnému priestoru cituje viacero konkrétnych výziev, ktoré chce splniť. Tie zahŕňajú lepšie 

využitie vedeckých zdrojov a pomôcok na európskej úrovni, dynamickejšie súkromné 

investovanie do výskumu a vývoja, zvýšené ľudské zdroje a mobilitu výskumníkov, ako aj 

poskytnutie priaznivejších podmienok pre výskumný priestor “spoločných hodnôt”. 

4. Definovanie príspevku 

OP k rozvoju 

medzinárodnej 

spolupráce vo vede a 

výskume  
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Vo svojom jadre sa ERA usiluje združiť roztrúsené zdroje a odborné znalosti tak, aby bolo 

možné vykonať dôležité a prospešné projekty. Jej cieľom je znížiť prostredníctvom lepšej 

výmeny informácií a koordinácie zbytočné papierovanie – zvýšiť efektívnosť a dôveru v proces. 

Na oživenie ERA vydala Komisia dokument pod názvom Urobiť z ERA skutočnosť: Smernice 

pre výskumné aktivity EÚ, ktorý tiež pomohol formovať Šiesty rámcový program pre vedu a 

výskum. 

Medzi iným vyzdvihuje dôležitosť vytvorenia siete medzi národnými výskumnými programami 

a hodnoty koordinovaných a cieľových výskumných projektov a infraštruktúry EÚ. Taktiež 

kladie dôraz na ústrednú rolu ľudských zdrojov - t. j. na ženy a vedu, otázky mobility 

výskumných pracovníkov, vedu a mládež – ktorú zohrávajú v posilnenej Európskej vede a 

technológií v rozširujúcej sa únii. 

Excelentná veda 

Pilier Excelentná veda 4podporuje excelentný výskum, vývoj nových a ambicióznych 

technológii a mobilitu výskumných pracovníkov a špičkové infraštruktúry. Priorita je rozdelená 

do 4 oblastí: 

 Európska rada pre výskum (ERC)5 

 Budúce a vznikajúce technológie (FET)6 

 Akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA)7 

 Európske výskumné infraštruktúry8 

Činnosti v rámci tohto piliera majú za cieľ posilniť a rozšíriť excelentnosť vedeckej základne v 

EÚ a konsolidovať Európsky výskumný priestor tak, aby výskum a inovácie v rámci únie boli 

konkurencieschopnejšie i v globálnom meradle.  

Nástroje a programy, ktoré zaznamenali mimoriadny záujem v predchádzajúcich obdobiach, 

sú v rokoch 2014 až 2020 ešte posilnené. Celkový rozpočet prvého pilieru - Excelentná veda 

je viac ako 24,441 mld. EUR. Výskum a inovácie budú v oblasti „Excelentná veda“ 

podporované v štyroch tematických oblastiach. Z nich sú všetky buď ako samostatné 

špecifické programy alebo ako tematické oblasti, prípadne výzvy. Tieto tematické oblasti sa 

objavili už v predchádzajúcom období. 

                                                
4 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science 
5 https://slord.sk/sk/hlavne-sekcie/excelentna-veda.html?page_id=1945#ERC 
6 https://slord.sk/sk/hlavne-sekcie/excelentna-veda.html?page_id=1945#FET 
7 https://slord.sk/sk/hlavne-sekcie/excelentna-veda.html?page_id=1945#MSCA 
8 https://slord.sk/sk/hlavne-sekcie/excelentna-veda.html?page_id=1945#ERI 
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Cieľom prvého pilieru je posilniť a rozšíriť excelentnosť vedeckej základne v EÚ a podporiť 

budovanie európskeho výskumného priestoru. V rámci prvého pilieru je možné získať podporu 

v štyroch tematických oblastiach: 

 Európska rada pre výskum (ERC) - podpora excelentného výskumu na hraniciach 

poznania. 

 Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET) - podpora intersektorálnej 

spolupráce na radikálne nových a vysoko rizikových myšlienkach vo vznikajúcich 

oblastiach vedy a techniky. 

 Akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA) - podpora odbornej prípravy, výmeny 

vedomostí, pracovných príležitostí a mobility výskumných pracovníkov, a to tak na 

cezhraničnej, ako aj medzisektorovej báze. 

 Európske výskumné infraštruktúry (ERI) - podpora budovania a prevádzky 

excelentných európskych výskumných infraštruktúr. 

Európska rada pre výskum (ERC) 

Najvyšší progres v oblasti rozpočtu zaznamenala Európska rada pre výskum (European 

Research Council – ERC)9. Pôjde o najväčšiu oblasť v pilieri Excelentná veda, pričom priamo 

nadväzuje na špecifický program Myšlienky, ktorý sa v 7. rámcovom programe stretol s 

mimoriadnym záujmom vedcov. V Horizonte 2020 by okrem takmer dvojnásobného rozpočtu 

nemalo prísť k väčším zmenám. ERC v uplynulom období priniesol do rámcových programov 

dva nové prvky – podporu základného výskumu, často na hraniciach poznania a program, 

ktorý je manažovaný samotnými vedcami a nie úradníkmi. Naďalej bude možné uchádzať sa 

o podporu výskumu bez tematických priorít, pričom rozhodovať bude len excelentnosť vedca, 

respektíve jeho tímu a excelentnosť jeho výskumného zámeru. Zvláštny dôraz sa bude klásť 

na interdisciplinaritu a na vznikajúce a rýchlo sa rozvíjajúce vedecké oblasti. Podporu budú 

môcť naďalej získať výskumníci, ktorí sú na začiatku vlastnej individuálnej kariéry, ako aj 

skúsení vedci, ktorí už disponujú vlastným vedeckým tímom. Celý proces implementácie 

projektov by mal byť čo najjednoduchší, aby čo najmenej administratívne zaťažoval vedcov. 

Tak ako doteraz, celý program bude riadiť vedecká rada ERC zložená z nezávislých vedcov. 

ERC je jednou z mála častí, v ktorej si tému výskumu určuje samotný výskumník. Na rozdiel 

od väčšiny ostatných častí nie je potrebné mať konzorcium inštitúcií, ale projekt získava 

jednotlivec (primary investigator) a jeho kolektív. V ERC je možné získať podporu na 5 typov 

grantov: 

                                                
9 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council 



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

50 

 ERC Starting Grant - podpora výskumníkov, ktorí preukážu potenciál a schopnosť 

samostatnej práce v oblasti výskumu. Granty sú určené pre výskumníkov od 2 do 7 

rokov po ukončení PhD. Výška grantu môže dosiahnuť 1,5 mil. EUR (v niektorých 

prípadoch až 2 mil. EUR). 

 ERC Consolidator Grant - podpora výskumníkov, ktorí sú v rozvoji svojej kariéry a 

majú potenciál riadiť vlastný výskumný tím. Granty sú určené vedcom od 7 do 12 rokov 

po skončení PhD. Celková výška grantu môže byt do 2 mil. EUR (v niektorých 

prípadoch až 2,75 mil. EUR). 

 ERC Advanced Grant - podpora je určená výskumníkom, ktorí sú lídrami vo svojom 

odbore. Pri tomto type grantov neexistuje obmedzenie v čase od ukončenia PhD. 

Výšky grantov môžu dosiahnuť 2,5 mil. EUR (v niektorých prípadoch 3,5 mil. EUR). 

 Proof of Concept - podpora pre držiteľov ERC grantov s cieľom podporiť výskum 

inovačného potenciálu, ktorý môže výsledok ERC grantu obsahovať. Výška príspevku 

EÚ môže byt 150 000 EUR na 18 mesiacov. 

 Synergy Grants - podpora malých skupín hlavných riešiteľov a ich tímov pri vzájomnej 

spolupráci. Tento typ projektov je určený pre 2 až 4 hlavných riešiteľov. Projekty musia 

byť založené na multidisciplinárnom prístupe. Výška grantov môže dosiahnuť 15 mil. 

EUR na 6 rokov.  

Budúce a vznikajúce technológie (FET) 

Cieľom programu Future and Emerging Technologies (FET)10 je napomôcť európskej vede 

dosiahnuť konkurenčnú výhodu prostredníctvom včasného zachytenia budúceho potenciálu 

nových a prevratných technológii. Skoré rozpoznanie tohto technologického potenciálu má 

položiť nový základ pre európsku konkurencieschopnosť a rast a tým v následných 

desaťročiach podnietiť zmeny v spoločnosti. 

Pre úspešnosť poslania FET programu je dôležité, aby bol zameraný na výskumné aktivity, 

ktoré presahujú rámec dnešných vedeckých postupov. Práve osvojením si a uplatnením 

nových a vizionárskych prístupov sa má otvoriť cesta k novým technológiám. 

 

V programe sa predpokladá najmä financovanie interdisciplinárnej spolupráce pri hľadaní 

nezvyčajných a doposiaľ neaplikovaných prierezových aktivít rôznych vedeckých a 

technických disciplín. 

Napĺňanie FET programu pozostáva z troch hlavných línii: 

                                                
10 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies 
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1. FET Open 

Má podporovať prepojenie vedy a technológií ešte v rannej fáze vzniku nápadu. Týmto 

sa predpokladá vytvorenie portfólia projektov, ktoré môžu viesť k objaveniu nových 

technologických možností postavených na prielomových vedeckých disciplínach, 

netradičnej spolupráce, alebo nových výskumných a inovačných prístupoch. Veľkosť 

rozpočtu pre časť FET Open predstavuje 40% z celkového rozpočtu FET programu v 

rámci Horizontu 2020. 

2. FET Proactive 

Podporou novovznikajúcich výskumných tém a technológií, a okolo nich vznikajúcich 

komunít, sa snaží vytvoriť kritickú masu vzájomne prepojených projektov, ktoré by 

mohli vytvoriť európsky vedomostný fond znalostí a excelentnosti. FET Proactive chce 

vyhľadávať tieto nové témy, ktoré ešte nie sú v strede záujmu priemyselného vývoja a 

budovať pre ne interdisciplinárne výskumné komunity. Aktuálny pracovný program pre 

FET Proactive podporuje tri témy H2020-FETPROACT, ktoré vzišli z bottom-up 

konzultácie: 

 Global Systems Science (GSS), 

 Knowing, doing and being: cognition beyond problem solving, 

 Quantum Simulation 

 H2020-FETHPC je venovaná HPC (High Performance Computing) v kontexte HPC 

PPP ETP4HPC11. 

 

3. FET Flagship 

Ide o rozsiahlu iniciatívu, do ktorej sú zapojené stovky excelentných európskych 

pracovísk. Za svoj cieľ si kladie vyriešiť ambiciózne vedecké a technologické výzvy. 

Prostredníctvom výzvy H2020-FETFLAG sú v súčasnom pracovnom programe 2018 - 

202012 podporované dve kľúčové oblasti: 

Graphen flagship, 

Human Brain Project (HBP). 

Predpokladaný rozpočet na podporu týchto flagship iniciatív je 1 mld. EUR, počas 

desaťročného obdobia. Hlavné stránky a pracovný program 2018 - 2020 pre Budúce a 

vznikajúce technológie13. 

Akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA) 

Akcie Marie Sklodowska - Curie14 je integrovaný program, ktorý spája výskum a inovácie, 

reaguje na hospodársku krízu investovaním do budúcich pracovných miest a ekonomického 

                                                
11 http://www.etp4hpc.eu/ 
12 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies 
13 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies 
14 https://www.ec.europa.eu/msca 
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rastu. Venuje sa tiež obavám ľudí o ich bezpečnosť a životné prostredie a posilňuje globálne 

postavenie EÚ v oblasti výskumu, inovácií a technológií. 

MSCA spadá pod prvý pilier Excelentná veda15 a celkovo je pre výzvy v tejto oblasti 

vyčlenených 6,162 mil. EUR na obdobie rokov 2014-2020, čo tvorí 8% z celkového rozpočtu 

Horizontu 2020. V rámci MSCA sa kladie dôraz najmä na profesijné zručnosti pre inovácie, na 

medzinárodnú a medzisektorovú mobilitu (mobilitu medzi priemyselnou a akademickou 

sférou), a to vo všetkých fázach vedecko-výskumnej kariéry. Podporujú všetky vedné odbory 

a žiadatelia o granty sú rozdeľovaní podľa dĺžky svojej výskumnej praxe na dve skupiny: 

začínajúci výskumní pracovníci, ktorí nemajú kvalifikáciu PhD a ich výskumná prax je kratšia 

ako 4 roky a skúsení výskumní pracovníci, ktorí majú za sebou aspoň 4 roky výskumnej praxe 

alebo kvalifikáciu PhD. Novinkou MSCA v rámci Horizont 2020 oproti FP7 je prenositeľnosť 

grantov u individuálnych vedecko-výskumných projektov. 

Hlavné ciele MSCA sú: 

 zabezpečenie optimálneho rozvoja a dynamiky využitia intelektuálneho kapitálu 

Európy 

 vytváranie nových zručností, znalostí a inovácií 

 rozvíjanie medzinárodne konkurencieschopnej výskumnej kariéry pre 

najperspektívnejších výskumníkov 

Typy MSCA: 

1. Inovačné tréningové siete (Innovative Training Networks – ITN): ITN sú určené na 

posilňovanie odborného rastu začínajúcich výskumníkov a PhD. študentov. Ponúkajú 

doktorandskú a počiatočnú odbornú prípravu výskumníkov navrhnutú medzinárodnými 

sieťami organizácií z verejného a súkromného sektora. Výskumné tréningové 

programy poskytujú skúsenosti mimo akademického sektora a tým podporujú inovácie 

a zamestnanecké zručnosti. Na programe sa môžu zúčastniť aj organizácie mimo 

Európy, ako ďalší partneri umožňujúci PhD. kandidátom získať, v priebehu svojho 

vzdelávania, skúsenosti mimo Európy. 

2. Individuálne štipendiá (Individual Fellowships – IF): Individuálne štipendiá podporujú 

mobilitu výskumníkov v rámci Európy i mimo nej a napomáhajú prilákať najlepších 

zahraničných výskumníkov do EÚ z nečlenských krajín EÚ. Grant sa zvyčajne vzťahuje 

na obdobie dvoch rokov a zahŕňa v sebe plat pre výskumníka, príspevok na mobilitu, 

výskumné náklady a režijné náklady hostiteľskej inštitúcie. Program má za cieľ rozvíjať 

zručnosti vynikajúcich výskumníkov cez medzinárodnú a medzisektorovú mobilitu. 

Žiadateľ o grant môže byť dočasne vyslaný aj do tretej krajiny s podmienkou návratu 

                                                
15 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science 
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do hosťujúcej inštitúcie v Európe po uplynutí 12 mesiacov. Financovanie je v tomto 

type akcie možné až do výšky 100% oprávnených nákladov. 

3. Medzinárodná a medzisektorová spolupráca prostredníctvom medzinárodných a 

medzisektorových výmenných pobytov (Research and Innovation Staff Exchange - 

RISE). V tomto type akcií ide o krátkodobé pobyty a výmeny pracovníkov v dĺžke 1 až 

12 mesiacov na všetkých kariérnych pozíciách v rámci spoločného výskumného 

projektu. Program je otvorený partnerstvám univerzít, vedeckým inštitúciám a 

neakademickým organizáciám v Európe, ako aj mimo nej. 

4. Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov (Co-

funding of regional, national and international programmes – COFUND). Program 

podporuje excelentnosť v odbornej príprave výskumníkov, mobilitu a rozvoj kariéry. 

Slúži na financovanie už prebiehajúcich, alebo existujúcich doktorandských alebo 

štipendijných programov, ktoré sú realizované na regionálnej, národnej alebo 

medzinárodnej úrovni. Financovanie v rámci tohto typu akcií je do výšky 50% 

oprávnených nákladov. 

 

4.1.1. Posúdenie čiastkového príspevku OP VaI k rozvoju 

medzinárodnej spolupráce  

Príspevok OP VaI k dnešnému dátumu je možné hodnotiť len z pohľadu čiastkového 

napĺňania a jeho predpokladu dosiahnuť plánované hodnoty vzhľadom na 6. rok 

implementácie operačného programu OP VaI 2014 - 2020.  

OP II (verzia 6), časť OP VaI prispieva k rozvoju medzinárodnej spolupráce vytváraním 

vhodných predpokladov na jej rozvoj. Podporuje MSP ako aj verejné výskumné inštitúcie,  

zlepšuje stav infraštruktúry, kvalitu vedeckých kapacít a ich vzájomné využívanie zapojením 

sa do národných a medzinárodných projektov. K rozvoju medzinárodnej spolupráce priamo 

prispievajú štyri špecifické ciele:  

 ŠC 9.2: Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce 

 ŠC 9.3: Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a 

konsolidácie  VaV potenciálu výskumných inštitúcií 

 ŠC 9.5: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách 

 ŠC 11.2: Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu 

4.1.1 Špecifický cieľ 9.2: Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce  

Primárnym cieľom tohto opatrenia je synergické a komplementárne financovanie projektov 

schválených v rámci programu Horizont 2020, Stratégie EÚ pre dunajský región, EITI, 

programu Eureka, Erasmus+, resp. ďalších medzinárodných programov a iniciatív. Nakoľko  
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realizácia schválených projektov v rámci európskych výskumných / mobilitných programov a 

iniciatív si často vyžaduje ďalšie výdavky na to, aby sa cieľ projektu naplnil v maximálne 

možnej miere. Toto opatrenie umožňuje získať komplementárne financovanie schválených 

projektov na medzinárodnej úrovni. Nejde však o pokrytie povinného financovania, ale o 

pokrytie dodatočných výdavkov v rámci schválených projektov na medzinárodnej úrovni - 

napríklad výdavky na prístroje/zariadenia, ktoré umožnia riešiť schválený projekt kvalitnejšie 

a s lepšími výsledkami, resp. umožnia rozšíriť využitie jeho výsledkov, resp. umožnia ďalší 

výskum. Výhoda, ktorá sa dáva takýmto projektom podporeným z iných EÚ programov 

je, že obsahové hodnotenie je zabezpečené v rámci samotných medzinárodných 

iniciatív a programov a v rámci OP VaI pri žiadosti o komplementárne financovanie 

prebieha len formálna stránka hodnotenia, ktorá je ukončená zmluvou o NFP. 

Tabuľka 1 Prehľad podporených projektov špecifického cieľa 9.2 

Kód výzvy 
Kód 
projektu 

Názov projektu 
Stav 
projektu 

Názov 
prijímateľa 

NACE projektu 
z ITMS2014+  
(podtrieda) 

NACE projektu 
z ITMS2014+ 
(divízia) 

Domény 
inteligentn
ej 
špecializá
cie 

OPVaI-
RO/NP/20
17/1.1.2-
01 

313011N9
17 

Horizontálna 
podpora účasti SR 
v Európskom 
výskumnom 
priestore 16 

v realizácii Centrum 
vedecko-
technických 
informácií SR 

74900 - Ostatné 
odborné, 
vedecké a 
technické 
činnosti i. n. 

74 - Ostatné 
odborné, vedecké 
a technické 
činnosti 

Digitálne 
Slovensko 
a 
kreatívny 
priemysel 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe pokladov z ITMS2014+ , december 2019 

V roku 2017 bola vyhlásená jedna výzva, resp. vyzvanie na národný projekt na tento ŠC, 

výsledkom ktorej bolo podpísanie zmluvy o NFP v roku 201817.   

Projekt realizuje organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá patrí 

medzi najúspešnejšie organizácie, ktoré sa zúčastňujú programov financovaných z EÚ. 

V rámci projektu sa realizujú aktivity zamerané na skvalitnenie systému podpory účasti 

slovenských výskumníkov a inovátorov v projektoch medzinárodnej spolupráce a zlepšenie 

informovanosti a propagáciu slovenského výskumu v európskom výskumnom priestore. 

Prostredníctvom týchto aktivít sa očakáva zvýšenie záujmu a úspešnosti slovenských 

výskumníkov na medzinárodných výskumných projektoch. Detailne aktivity projektu zahŕňajú 

nasledovné: 

Aktivita 1: Skvalitnenie systému podpory účasti slovenských výskumníkov a inovátorov v 

projektoch medzinárodnej spolupráce 

Aktivita je realizovaná prostredníctvom nasledujúcich podaktivít: 

1.1 Služba špecializovanej formy konzultácií a mentoringu pri príprave projektov. 

                                                
16 https://www.itms2014.sk/projekt?id=25863b32-eaab-4ca0-a0e7-e988988c0c5f 

17 Zdroj: ITMS, december 2019 
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1.2 Zmapovanie a vytvorenie siete slovenských výskumníkov pôsobiacich v zahraničí 

(alumni). 

1.3 Špecializovaná webová stránka pre európsky výskumný priestor (ERA) a edičná 

činnosť. 

1.4 Tvorba štatistík a analýz výkonnosti slovenského výskumu a participácie SR v ERA. 

1.5 Tréning a podpora siete univerzitných kontaktných bodov (UNIKO). 

1.6 Národné a medzinárodné podujatia ako konferencie, workshopy, brokerage eventy 

a semináre. 

Aktivita 2: Zlepšenie informovanosti a propagácia slovenského výskumu v európskom 

výskumnom priestore 

Aktivita je implementovaná prostredníctvom 5 podaktivít: 

2.1 Podpora zapájania sa do medzinárodných projektov a podpora pri ich implementácii. 

2.2 Informovanie a školenia. 

2.3 Prezentácia a popularizácia slovenského výskumu a inovácií. 

2.4 Prevádzka kancelárie SLORD v Bruseli (prierezová aktivita). 

2.5 Modernizácia webstránky SLORD a integrácia s portálom ERA. 

Prvá aktivita sa zameriava na komplexnú podporu slovenských subjektov a výskumníkov pri 

ich účasti v medzinárodných projektoch, a to najmä v Horizonte 2020 a programe Horizont 

Europe. 

Prehľad najvýznamnejších aktivít prispievajúcich k rozvoju MS: 

1.1 Služby špecializovanej formy mentoringu pri príprave projektov: poradenstvo 

skúsených výskumníkov, súčasných a bývalých hodnotiteľov projektov pri príprave 

projektov Horizont 2020.  

1.2 Zmapovanie a vytvorenie siete slovenských výskumníkov pôsobiacich v zahraničí 

(alumni): prebieha tvorba databázy slovenských vedcov pôsobiacich na zahraničných 

univerzitách s cieľom využitia kontaktov pre tvorbu projektových konzorcií.  

1.3 Špecializovaná webová stránka pre európsky výskumný priestor (ERA) a edičná 

činnosť: portál ERA, ktorý je od júna 2019 plne funkčný a pravidelne aktualizovaný, 

poskytuje informácie o Európskom výskumnom priestore a možnostiach získania 

grantov z EÚ tak, aby odborná i laická verejnosť pochopila a ocenila jej vplyv na kvalitu 

života a rozvoj spoločnosti. Ponúka relevantné informácie z vedy a techniky v európskom 

meradle. Je tak centralizovaným zdrojom informácií zastrešujúci problematiku 

Európskeho výskumného priestoru. Portál súčasne sprostredkováva informácie o iných 

portáloch / webových stránkach venujúcich sa vede a technike a Európskemu 

výskumnému priestoru. Portál je určený širokej laickej a odbornej verejnosti, so zreteľom 

na výskumníkov a žiadateľov o granty, ako aj celú spoločnosť. 
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1.4 Tvorba štatistík a analýz výkonnosti slovenského výskumu a participácie SR v ERA. 

1.5 Tréning a podpora siete univerzitných kontaktných bodov (UNIKO) rieši stratégiu 

práce s univerzitnými kontaktnými bodmi, prípravu databázy kontaktov do ktorej zahŕňa 

aj o výskumné inštitúcie a ústavy SAV. Cieľom zriaďovania a podpory UNIKO je 

zefektívnenie spolupráce univerzít a výskumných inštitúcií s podpornými štruktúrami pre 

Horizont 2020, zvýšenie informovanosti o ERA na univerzitách ako aj v regiónoch SR. 

Príprava návrhov odborných školení pre zamestnancov UNIKO.  

1.6 Národné a medzinárodné podujatia, ako konferencie, workshopy, brokerage eventy 

a semináre. 

Okrem uvedených aktivít sa publikovalo množstvo článkov, vytvorili sa informačné materiály, 

dokumenty.  

V rámci druhej aktivity sa realizujú najmä nasledovné aktivity: 

2.1 Podpora zapájania sa do medzinárodných projektov a podpora pri ich implementácii. 

Podporné služby sa týkajú najmä prípravy najbližšieho rámcového programu pre výskum 

a inovácie, Horizont Europe. Bola poskytnutá logistická podpora slovenským subjektom 

pre stretnutia s partnermi v Bruseli. Boli sprostredkované stretnutia a kontakty s 

európskymi inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v Bruseli.  

2.2 Informovanie a školenia: odborné podujatia, semináre, workshopy a konferencie v 

Bruseli a na Slovensku, ktoré pokrývajú zamestnanci SLORD-u (kontaktnej kancelárie 

pre VaV v Bruseli). Títo pokryli svojou účasťou aj podujatia, ktoré sa konali v Bruseli a 

slovenskí účastníci sa ich už z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť. Zástupcovia SLORD 

zároveň poskytujú slovenskej výskumno-inovačnej komunite informácie, rady a 

odporúčania k nadchádzajúcemu rámcovému programu Horizont Europe, nakoľko 

pôsobia ako národní experti a poradcovia Európskej komisie pre prípravu programu 

Horizont Europe. 

2.3 Prezentácia a popularizácia slovenského výskumu a inovácií v Bruseli: rôzne 

podujatia zamerané na propagáciu a popularizáciu slovenského výskumu 

zorganizované v Bruseli. 

2.4 Prevádzka kancelárie SLORD (Slovak Liasion Office for Research and 

Development) v Bruseli (prierezová aktivita). 

2.5 Modernizácia webstránky SLORD a integrácia s portálom ERA. 

Projekt sa stále implementuje a očakáva sa, že naplní svoje ciele.  

Príspevok ŠC 9.2 OP II verzia 6.0 k rozvoju domén RIS3 SK 
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Aktivity projektu majú za cieľ napomôcť všetkým potenciálnym záujemcom ako aj úspešným 

žiadateľom vo všetkých vedných odboroch (bez špecifického zacielenia na niektorú oblasť), 

získať informácie o možnostiach získania podpory ich výskumných projektov prostredníctvom 

napr. získania dodatočných zdrojov financovania, o možnej pomoci pri príprave alebo 

realizácii projektov VaV a tým zvýšiť ich prítomnosť a význam v Európskom výskumnom 

priestore. Zaradenie do domény inteligentnej špecializácie je preto len orientačné 

a nevypovedá o špecifickom zacielení projektu, resp. neindikuje špecificky záujem len určitej 

cieľovej skupiny v rámci niektorej z domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK.  

Príspevok ŠC 9.2 OP II verzia 6.0 k plneniu cieľov OP  
V rámci tohto špecifického cieľa sú podporované všetky aktivity, ktoré súvisia s účasťou 

Slovenskej republiky a jej subjektov v aktivitách Európskeho výskumného priestoru. V 

Európskom výskumnom priestore sa v rámci podporených projektov kladie dôraz na špičkový 

výskum, ktorý vytvára bázu pre budúce unikátne technológie a pokročilé aplikácie - účasť v 

takýchto projektov má multiplikačné efekty s pozitívnym vplyvom na zamestnanosť a 

hospodársky rast.  

Aktivitami v rámci tohto špecifického cieľa  sa očakáva:  

 zvýšenie miery excelentnosti slovenského výskumu, 

 celkové zvýšenie podaných projektov s účasťou subjektov zo Slovenska vo výzvach 

Horizontu 2020,  

 zvýšený počet úspešných projektových účastí, 

 zvýšená účasť v medzinárodných aktivitách, najmä v rámci medzinárodných 

a európskych programov, 

 celkové zvýšenie získaného príspevku zo zdrojov EÚ prostredníctvom vyššieho počtu 

úspešných projektoch. 

Tabuľka 2 Špecifické ukazovatele výsledkov programu zodpovedajúce špecifickému cieľu 9.2 

Ukazovateľ 
Merná 
jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východiskov

á hodnota 

Východiskový 

rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajov 
Interval 

vykazovania 

Počet účastí na projektoch s 

medzinárodnou spoluprácou 
Počet 

menej 
rozvinutý 
región 

45 2012 80 IS VVP Ročne 

 

Zdroj: : vlastné spracovanie na základe pokladov z ITMS2014+ , december 2019 

Hodnota tohto ukazovateľa za rok 2018 je 89 a to len vďaka jednému projektu, ktorý realizuje 

organizácia MŠVVaŠ SR – CVTI SR. Dosiahnutá hodnota špecifického ukazovateľa, čo 
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predstavuje prekročenie cieľovej hodnoty o viac ako 11%.18 K prekročeniu cieľovej hodnoty 

došlo už v roku 2017, kedy bolo dosiahnutých až 83 účastí na projektoch medzinárodnej 

spolupráce. V roku 2019 projekt zaznamenal  ďalšie zvýšenie plnenia čiastkových 

ukazovateľov: približne 1039 účastníkov informačných dní a seminárov, približne 1050 

účastníkov medzinárodných konferencií, workshopov, seminárov, tréningov, školení. Celý 

projekt svojimi aktivitami prispieva k podpore a rozvoju medzinárodnej VaV spolupráci.  

 

4.1.2 Špecifický cieľ 9.3: Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia 
koordinácie a konsolidácie  VaV potenciálu výskumných inštitúcií  

SR má aj napriek zlepšeniu naďalej "technologickú" medzeru vo vybavení výskumných 

inštitúcií: zastaralé zariadenia laboratórií, unikátnosť prístrojov, nevyhovujúce a energeticky 

neefektívne priestory zo 60-70 rokov minulého storočia. V tomto kontexte je potrebné vnímať 

doteraz poskytnutú podporu ako prvú etapu riešenia tohto problému, na ktorú je potrebné 

nadviazať. 

V rámci tohto špecifického cieľa sa podporujú vysokokvalitné projekty zamerané na excelentný 

výskum v rámci štátnych a verejných výskumných inštitúcií ako aj na návrat špičkových 

slovenských vedcov.  

Výsledkom plánovaných aktivít má byť: 

 zvýšenie výskumnej aktivity štátnych a verejných výskumných inštitúcií,  

 zlepšenie koordinácie výskumného potenciálu štátnych a verejných 

výskumných inštitúcií,  

 konsolidácia a ďalší rozvoj už existujúcej infraštruktúry v oblastiach 

identifikovaných RIS3 SK,  

 integrácia vytvorenej existujúcej infraštruktúry výskumu a vývoja, 

 vytvorenie kritickej masy infraštruktúry schopnej riešiť zásadné zadania od 

odberateľskej praxe, ako aj vo zvýšenej miere účasti na medzinárodných 

aktivitách.  

Dôležitým aspektom podporených projektov je silná interakcia aj s hospodárskou praxou. 

V rámci špecifického cieľa bolo vyhlásených 8 výziev: 

 OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a 

výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (4 predložené žiadosti 

o NFP) 

                                                
18 Zdroj: Výročná správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, Operačný program Výskum a inovácie, za 
rok 2018, schválená Monitorovacím výborom pre OP VaI dňa 26. 6. 2019 
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 OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a 

výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (4 predložené žiadosti 

o NFP) 

 OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných 

centier mimo Bratislavského kraja (5 predložených žiadostí o NFP) 

 OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít 

v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie (11 predložených žiadostí 

o NFP) 

 OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít 

v oblasti Priemysel pre 21. storočie (24 predložených žiadostí o NFP) 

 OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít 

v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie (20 predložených žiadostí 

o NFP) 

 OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít 

v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (18 predložených žiadostí 

o NFP) 

 OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít 

v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (23 predložených 

žiadostí o NFP) 

Výsledkom výziev bolo podpísanie zmlúv o NFP pre projekty uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka 3 Prehľad podporených projektov špecifického cieľa 9.3 

Kód výzvy Kód projektu Názov projektu 
Stav projektu   

(k 31.12.2019) 

Názov 

prijímateľa 

NACE 
projektu 
z ITMS20
14+  
(divízia) 

Domény 
inteligentnej 
špecializácie 

OPVAI-

VA/DP/2016

/1.1.3-02 

313011D103  

 

Medicínsky univerzitný 
vedecký park v Košiciach               
(MediPark, Košice -II. fáza) 

v realizácii Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika 
v Košiciach 

*19 
Zdravie obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

OPVAI-

VA/DP/2016

/1.1.3-02 

313011D011 
Výskumné centrum 
Žilinskej univerzity - II. fáza 

ukončený Žilinská 
univerzita v 
Žiline 

M72 
Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVAI-

VA/DP/2016

/1.1.3-02 

313011D013 Univerzitný vedecký park 
Žilinskej univerzity v Žiline -                
II. fáza 

ukončený Žilinská 
univerzita v 
Žiline 

M72 
Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

                                                
19 *Údaj sa v ITMS nenachádza.  
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Kód výzvy Kód projektu Názov projektu 
Stav projektu   

(k 31.12.2019) 

Názov 

prijímateľa 

NACE 
projektu 
z ITMS20
14+  
(divízia) 

Domény 
inteligentnej 
špecializácie 

OPVAI-

VA/DP/2016

/1.1.3-02 

313011D232 Univerzitný vedecký park 
TECHNICOM pre inovačné 
aplikácie s podporou 
znalostných technológií - II. 
fáza 

v realizácii 
Technická 
univerzita                        
v Košiciach 

P85 
Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVAI-

VA/DP/2018

/1.1.3-04 

313011R453    Centrum pre funkčné a 
povrchovo 
funkcionalizované sklá 

v realizácii Trenčianska 
univerzita 
Alexandra 
Dubčeka  

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-04 

313011W085 Vedeckovýskumné centrum 
excelentnosti SLovakION 
pre materiálový 
a interdisciplinárny výskum 

v realizácii Slovenská 
technická 
univerzita 
Bratislava 

C27 
 
 

Priemysel pre 21. 
storočie 
 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-04 

313011S735 Centrum excelentnosti 
lesnícko-drevárskeho 
komplexu LignoSilva 

v realizácii Národné 
lesnícke 
centrum 

A02 
Zdravé potraviny 
a životné prostredie 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-06 

313011X058 Výskum energeticky 
optimálnych technológií a 
zariadení pre dopravné 
prostriedky 21. storočia s 
nízkou uhlíkovou stopou 

v realizácii 
Žilinská 
univerzita v 
Žiline 

 
M72 

Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-06 

313011Y837 Výskum a vývoj pokročilých 
a inteligentných riadiacich 
systémov pre výrobné 
procesy so zameraním na 
automobilový priemysel 

v realizácii 
Slovenská 
technická 
univerzita v 
Bratislave 

M72 

Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-06 

313011X741 Mikro-elektro-mechanické 
štruktúry a senzory pre 
využitie v automobilovom 
priemysle a doprave 

v realizácii 
Ústav 
informatiky SAV 

C30 
Dopravné 
prostriedky pre 21. 
storočie 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-06 

313011T606 Nezávislý výskum a vývoj 
nových progresívnych 
materiálov so širokým 
spektrom využitia 

v realizácii  
Slovenská 
technická 
univerzita v 
Bratislave 

P85 Priemysel pre 21. 
storočie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-06 

313011T596 Rozvoj výskumno-
vývojových kapacít pre 
zabezpečenie stabilnej 
dodávky elektrickej energie 
sledujúcej trendy vývoja 
moderných dopravných 
prostriedkov 21. storočia 

v realizácii Slovenská 
technická 
univerzita v 
Bratislave 

P85 Dopravné 
prostriedky pre 21. 
storočie  

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-06 

313011T567 Nové možnosti a prístupy 
optimalizácie v rámci 
logistických procesov v 
oblasti dopravy a 
dopravných systémov 

v realizácii Technická 
univerzita v 
Košiciach 

J62 Dopravné 
prostriedky pre 21. 
storočie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-06 

313011T428 Efektívne plánovanie a 
riadenie procesov 
dopravných a iných 
systémov 

v realizácii Žilinská 
univerzita v 
Žiline 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-06 

313011T557 Podpora výskumno-
vývojového potenciálu v 
oblasti dopravných 
prostriedkov 

v realizácii Technická 
univerzita v 
Košiciach 

C30 Dopravné 
prostriedky pre 21. 
storočie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-06 

313011T413 IKT produkty pre 
komunikáciu v rámci 
inteligentných systémov 

v realizácii Žilinská 
univerzita v 
Žiline 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
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Kód výzvy Kód projektu Názov projektu 
Stav projektu   

(k 31.12.2019) 

Názov 

prijímateľa 

NACE 
projektu 
z ITMS20
14+  
(divízia) 

Domény 
inteligentnej 
špecializácie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011V954 Nové nanomagnetické 
materiály 

v realizácii Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda 
v Trnave 
vysoká škola 

C20 Priemysel pre 21. 
storočie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011X030 Výskum superiónových 
vodičov s argroditovou 
štruktúrou 

v realizácii Univerzita 
Komenského v 
Bratislave 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011U400 Výskum nových materiálov 
metódami pokročilej 
diagnostiky 

v realizácii Fyzikálny ústav 
Slovenskej 
akadémie vied 

C20 Priemysel pre 21. 
storočie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011T720 Progresívny výskum 
úžitkových vlastností 
materiálov a výrobkov na 
báze dreva 

v realizácii Technická 
univerzita vo 
Zvolene 

C20 Priemysel pre 21. 
storočie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011T598 Nezávislý výskum a vývoj 
nových vysokotvrdých 
povlakov a ich 
charakterizácia pokročilými 
experimentálnymi 
technikami 

v realizácii Slovenská 
technická 
univerzita v 
Bratislave 

P85 Priemysel pre 21. 
storočie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011T415 Progresívne systémy a 
technológie pre priemysel a 
infraštruktúru 

v realizácii Žilinská 
univerzita v 
Žiline 

M74 Priemysel pre 21. 
storočie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011T589 Výskum, modelovanie a 
simulácie procesov 
priemyselnej výroby s 
využitím progresívnych 
technológií 

v realizácii Slovenská 
technická 
univerzita v 
Bratislave 

P85 
 

Priemysel pre 21. 
storočie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011T564 Výskum dopadov 
implementácie 
alternatívnych zdrojov 
energie do procesov 
energetického manažmentu 
priemyselných odvetví 

v realizácii Technická 
univerzita v 
Košiciach 

D35 Zdravé potraviny 
a životné prostredie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

 

313011T583 

Podpora výskumno-
vývojových kapacít v oblasti 
nanochemických a 
supramolekulárnych 
systémov 

v realizácii UNIVERZITA J. 
SELYEHO 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011T594 Výskum novej generácie 
materiálov, konštrukcií a 
technológií pre priemysel 
21. storočia 

v realizácii Technická 
univerzita v 
Košiciach 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011T485 Výskum a optimalizácia 
automatizovaných cestných 
vozidiel na základe 
forenzného skúmania 
dopravných nehôd 

N/A Žilinská 
univerzita v 
Žiline 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011T544 Nové nekonvenčné 
magnetické materiály pre 
aplikácie 

v realizácii Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika 
v Košiciach 

C27 Priemysel pre 
21.storočie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011T546 Nové materiály a 
technológie pre priemysel 
21. storočia 

v realizácii Trenčianska 
univerzita 
Alexandra 
Dubčeka v 
Trenčíne 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011T588 Progresívne materiály a 
technológie ich prípravy pre 
senzorické aplikácie v 
priemysle 21. storočia 

v realizácii Slovenská 
technická 
univerzita v 
Bratislave 

P85 Priemysel pre 
21.storočie 
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Kód výzvy Kód projektu Názov projektu 
Stav projektu   

(k 31.12.2019) 

Názov 

prijímateľa 

NACE 
projektu 
z ITMS20
14+  
(divízia) 

Domény 
inteligentnej 
špecializácie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011T595 Výskum v oblasti jadrových 
reaktorov 4. generácie 

v realizácii Slovenská 
technická 
univerzita v 
Bratislave 

P85 Priemysel pre 
21.storočie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011T566 Automatizácia a robotizácia 
pre výrobné procesy 21. 
storočia 

v realizácii Technická 
univerzita v 
Košiciach 

C25 Priemysel pre 
21.storočie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011T565 Inovatívne postupy 
testovania pre priemysel 
21. storočia 

v realizácii Technická 
univerzita v 
Košiciach 

P85 Priemysel pre 
21.storočie 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

 

313011T420 

Syntéza najnovších 
poznatkov z konštrukčného, 
technologického a 
procesného inžinierstva za 
účelom zvyšovania 
inovačného potenciálu 
strojárskeho priemyslu 

v realizácii Žilinská 
univerzita v 
Žiline 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2019

/1.1.3-07 

313011T426 Výskumné a vývojové 
aktivity Žilinskej univerzity v 
Žiline pre Priemysel 21. 
storočia v oblasti materiálov 
a nanotechnológií 

v realizácii  

Žilinská 
univerzita v 
Žiline 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-08 

313011T496 Environmentálne 
inžinierstvo pre zdravé 
životné prostredie 

v realizácii Prešovská 
univerzita v 
Prešove 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-08 

313011U414 Podpora výskumných 
aktivít v oblasti živočíšnej 
produkcie 

v realizácii Slovenská 
poľnohospodárs
ka univerzita v 
Nitre 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-08 

313011X029 Podpora výskumných 
aktivít na SPU v Nitre v 
oblasti energetiky 

v realizácii Slovenská 
poľnohospodárs
ka univerzita v 
Nitre 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-08 

313011X531 Rozvoj biologicky a 
biotechnicky orientovaných 
systémov ochrany lesov 
pred domácimi a 
nepôvodnými (inváznymi) 
organizmami 

v realizácii  A02 
 

Zdravé potraviny 
a životné prostredie 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-08 

313011T542 Zmierňovanie rizík vývoja 
vidieckej krajiny a 
zvyšovanie jej odolnosti 
voči zmene klímy 
posilňovaním 
ekosystémových funkcií a 
služieb 

v realizácii Univerzita 
Konštantína 
Filozofa v Nitre 

A01 Zdravé potraviny 
a životné prostredie 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-08 

313011T678 Komplexný výskum 
mitigačných a adaptačných 
opatrení na zmiernenie 
negatívnych dopadov 
klimatických zmien na lesné 
ekosystémy Slovenska 

v realizácii Technická 
univerzita vo 
Zvolene 

A02 Zdravé potraviny 
a životné prostredie 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-08 

313011T651 Bioaktívne látky pre 
podporu zdravia a 
prevenciu chronických 
ochorení 

v realizácii Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika 
v Košiciach 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-08 

313011T620 Výskum vplyvu biotických a 
abiotických faktorov na 
zložky systému pôda-voda-
atmosféra-rastlinný kryt 

v realizácii Slovenská 
poľnohospodárs
ka univerzita v 
Nitre 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
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Kód výzvy Kód projektu Názov projektu 
Stav projektu   

(k 31.12.2019) 

Názov 

prijímateľa 

NACE 
projektu 
z ITMS20
14+  
(divízia) 

Domény 
inteligentnej 
špecializácie 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-08 

313011T677 Šľachtenie a inovácie 
množiteľských systémov 
pre nové klony a nové 
druhy drevín využiteľných 
do lesníckych a 
agrolesníckych systémov 
na Slovensku 

v realizácii  

Národné 
lesnícke 
centrum 

A02 Zdravé potraviny 
a životné prostredie 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-08 

313011W508 Podpora produkcie 
slovenských potravín 
zlepšením ich kvality a 
bezpečnosti s dôrazom na 
výrobky z ovocia a zeleniny 

v realizácii Národné 
poľnohospodárs
ke a 
potravinárske 
centrum 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-08 

313011X649 Hodnotenie zmien krajiny 
a ich dopadov na životné 
prostredie 

v realizácii Ústav krajinnej 
ekológie SAV 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-08 

313011T540 Inovácie primárnej 
poľnohospodárskej 
produkcie pre udržateľné 
poľnohospodárstvo 

v realizácii Národné 
poľnohospodárs
ke 
a potravinárske 
centrum 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-08 

313011T541 Udržateľnosť biodiverzity 
zvierat na Slovensku 

v realizácii Národné 
poľnohospodárs
ke 
a potravinárske 
centrum 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-08 

313011T465 Podpora výskumných 
aktivít vo VC ABT 

v realizácii Slovenská 
poľnohospodárs
ka univerzita v 
Nitre 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-09 

313011W276 Výskum dopadu 
emergentných technológií 
na premenu spoločnosti a 
jedinca 

v realizácii Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda 
v Trnave 
vysoká škola 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-09 

313011W258 Sieťová bezpečnosť s 
podporou výpočtovej 
inteligencie a IoT 

v realizácii Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda 
v Trnave 
vysoká škola 

J62 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-09 

313011T527 Falošné informácie v 
prostredí Internetu - 
identifikácia, analýza 
obsahu, emócie 

v realizácii Univerzita 
Konštantína 
Filozofa v Nitre 

J63 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-09 

313011T570 Výskum pokročilých metód 
inteligentného spracovania 
informácií 

v realizácii Slovenská 
technická 
univerzita v 
Bratislave 

P85 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-09 

313011T571 Inteligentné dátové 
infraštruktúry pre digitálnu 
spoločnosť 

v realizácii Technická 
univerzita v 
Košiciach 

P85 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-09 

313011T572 Vybrané formy 
netechnologických inovácií 
a ich možná aplikácia v 
zmierňovaní negatívnych 
dopadov technológií na 
spoločnosť 

v realizácii Technická 
univerzita v 
Košiciach 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-09 

313011T504 Podpora výskumno-
vývojových aktivít 
Univerzity J. Selyeho v 
oblasti Digitálne Slovensko 
a kreatívny priemysel 

v realizácii Univerzita J. 
Seleyho 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
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Kód výzvy Kód projektu Názov projektu 
Stav projektu   

(k 31.12.2019) 

Názov 

prijímateľa 

NACE 
projektu 
z ITMS20
14+  
(divízia) 

Domény 
inteligentnej 
špecializácie 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-09 

313011T683 Matematická podpora 
kvantových technológií 

v realizácii Matematický 
ústav SAV 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-09 

313011T508 Výskum a vývoj v oblasti 
rozvoja videokonferenčných 
a streamingových nástrojov 
pre potreby akademickej 
komunity 

v realizácii Centrum 
vedecko-
technických 
informácií SR 

J62 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-09 

313011T462 IKT pre smart spoločnosť v realizácii Žilinská 
univerzita v 
Žiline 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-10 

313011T560 Integrácia výsledkov 
multiomik štúdií a 
biotechnologická produkcia 
biologicky významných 
látok 

v realizácii Chemický ústav 
Slovenskej 
akadémie vied 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-10 

313011T458 Nové metódy integrovanej 
nano-biofotoniky pre 
včasnú diagnostiku 
biologických a 
environmentálnych faktorov 

v realizácii Medzinárodné 
laserové 
centrum 

Q86 Zdravie obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-10 

313011T578 Bezpečné a udržateľné 
budovy a ich prostredie 

v realizácii Technická 
univerzita v 
Košiciach 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-10 

313011T634 Výskum v oblasti analýzy 
heterogénnych dát za 
účelom predikcie zmeny 
zdravotného stavu 
chronických pacientov 

v realizácii Matematický 
ústav SAV 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-10 

313011U371 Výskum v oblasti 
biomonitorovacích 
technológií a systémov s 
aplikáciou v praxi 

v realizácii Slovenská 
technická 
univerzita v 
Bratislave 

P85 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-10 

313011X223 Výskum a vývoj v oblasti 
nových technologických 
riešení medicínskeho 
prístrojového vybavenia 

v realizácii Univerzita 
Komenského v 
Bratislave 

Q86 Zdravie obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-10 

313011T430 Hodnotenie rizikových 
faktorov životného a 
pracovného prostredia ako 
podklad populačných 
intervencií prevencie 
chronických chorôb 

v realizácii Univerzita 
Komenského v 
Bratislave 

Q86 Zdravie obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-10 

313011T435 Výskum a vývoj v oblasti 
testovania nových 
materiálov 

v realizácii Univerzita 
Komenského v 
Bratislave 

Q86 Zdravie obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-10 

313011T433 Výskum a vývoj v oblasti 
predklinického testovania 
chemických látok pre 
využitie v zdravotníctve 

v realizácii Univerzita 
Komenského v 
Bratislave 

Q86 Zdravie obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-10 

313011T431 Výskum a vývoj v 
lekárskych vedách – cesta 
k personalizovanej liečbe 
závažných neurologických, 
kardiovaskulárnych a 
nádorových ochorení 

v realizácii Univerzita 
Komenského v 
Bratislave 

Q86 Zdravie obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-10 

313011T444 Výskum vybraných 
aspektov ľudských chorôb 
so zameraním na 
predklinické štúdie 

v realizácii Biomedicínske 
centrum 
Slovenskej 
akadémie vied 

M72 
 

Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 
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Kód výzvy Kód projektu Názov projektu 
Stav projektu   

(k 31.12.2019) 

Názov 

prijímateľa 

NACE 
projektu 
z ITMS20
14+  
(divízia) 

Domény 
inteligentnej 
špecializácie 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-10 

313011T548 Modifikované (nano)textilné 
materiály pre zdravotnícke 
technológie 

v realizácii Ústav 
experimentálnej 
fyziky 
Slovenskej 
akadémie vied 

M72 
 

Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-10 

313011T553 Výskum a vývoj látok pre 
diagnostiku Alzheimerovej 
choroby 

v realizácii Ústav 
experimentálnej 
fyziky 
Slovenskej 
akadémie vied 

M72 Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-

VA/DP/2018

/1.1.3-10 

313011T721 Komplexný výskum 
determinantov pre 
zabezpečenie 
environmentálneho zdravia 

v realizácii Technická 
univerzita vo 
Zvolene 

Q86 Zdravie obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe pokladov z ITMS2014+ , stav k 31.12.2019 

Je zjavné, že o  špecifický cieľ 9.3 je veľký záujem medzi žiadateľmi. Dopyt mal stúpajúci 

charakter v priebehu rokov. Najviac žiadostí bolo schválených v roku 2019. Do konca roka 

2019 bolo schválených 73 žiadostí o NFP (z celkového počtu 109).  

V rámci tejto domény boli najúspešnejšími žiadateľmi univerzity:  

 Žilinská univerzita v Žiline 

 Technická univerzita v Košiciach 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave  

 Univerzita Komenského v Bratislave 

Najdôležitejšie kritériá pre výber projektov v rámci  investičnej priority 1.1 sa zameriavajú na 

obsahovú stránku projektu, pričom platia nasledovné zásady: 

 kvalita zámeru -  preferuje sa vedecká excelentnosť, resp. príspevok k nej,  

 kvalita manažmentu projektu – personálna matica projektu a predchádzajúce 

skúsenosti jednotlivých členov projektového tímu,  

 potenciálny účinok realizácie projektu, tzv. dopad, 

 preukázanie spillover efektu na územie regiónu, na jeho hodnotový reťazec.  

V projektoch spolupráce akademického sektora s podnikmi sú zvýhodňované projekty, v rámci 

ktorých sú zastúpené MSP. 

Príspevok ŠC 9.3 OP II verzia 6.0 k rozvoju domén RIS3 SK 
Z pohľadu počtu realizovaných projektov v rámci jednotlivých domén inteligentnej 

špecializácie RIS3 SK bol najväčší záujem o oblasť Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, 

kde bolo realizovaných 42  projektov, čo tvorí 58% všetkých projektov. Počet projektov v rámci 
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tejto domény vysoko prevyšuje počet realizovaných projektov v rámci ostatných domén a to 

nasledovne: Priemysel pre 21. storočie (13 projektov, 18%), Zdravie obyvateľstva 

a zdravotnícke technológie (8 projektov, 11%), Zdravé potraviny a životné prostredie (6 

projektov, 8 %) a Dopravné prostriedky pre 21. storočie (4 projekty, 5%). 

Príspevok ŠC 9.3 OP II verzia 6.0 k plneniu cieľov OP  

Príspevok špecifického cieľa k naplneniu cieľov OP II, časť  VaI je meraný počtom publikácií 

subjektov zo SR uvádzané v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS. 

Tabuľka 4 Špecifické ukazovatele výsledkov programu zodpovedajúce špecifickému cieľu 9.3 

Ukazovateľ 
Merná 
jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východisková 

hodnota 

Východiskový 

rok 

Cieľová hodnota 

(2023) 
Zdroj údajov 

Interval 

vykazovania 

Počet 

publikácií 

subjektov zo 

SR v 

databázach 

Web of 

Science 

Core 

Collection a 

SCOPUS 

Počet 

menej 
rozvinutý 
región 

10 477,00 2012 12 500 VS OP VaI Ročne 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe pokladov z ITMS2014+ , stav k 31.12.2019 

Hodnota tohto ukazovateľa v roku 2018 dosiahla hodnotu 14 876,0020 čo predstavuje 

prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty o cca 20%. Celkový počet citácií je však 

prekračovaný v porovnaní s plánovanou cieľovou hodnotou stabilne v celom sledovanom 

období od roku 2014, v roku 2018 bolo toto prekročenie najnižšie. Je otázne, či bola hodnota 

stanovená nízko, alebo  sú efekty operačného programu pozitívnejšie ako sa čakalo. 

Na základe vysokého počtu schválených projektov v r. 2019 je možné očakávať, že hodnoty 

merateľného ukazovateľa boli prekročené aj v roku 2019 a teda možno konštatovať zvyšujúcu 

sa viditeľnosť našich publikujúcich vedcov a výskumníkov v databázach Web of Science Core 

Collection a SCOPUS.  

4.1.3 Špecifický cieľ 9.5: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít 
v priemysle a službách 

Špecifický cieľ je zameraný na podporu výskumno-vývojových a inovačných aktivít podnikov, 

s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť v medzinárodnom/globálnom meradle. V rámci 

špecifického cieľa sú podporované aktivity zamerané na budovanie a rozvoj výskumno-

vývojových a inovačných kapacít v podnikoch, ako aj projekty s inovačným potenciálom.  

Podporované sú MSP, ale aj veľké podniky. Prioritnou je však podpora MSP.   

                                                
20 Zdroj: Výročná správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, Operačný program Výskum a inovácie, za 
rok 2018, schválená Monitorovacím výborom 26. 6. 2019 
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V rámci tejto aktivity je umožnené v súlade s platnou legislatívou zapojenie sa výskumno-

vývojových kapacít aj z BSK do aktivít, ktorých realizácia má mať prínos pre oblasti mimo 

Bratislavského kraja21. Cieľom je, aby partneri, ktorí majú výskumnú infraštruktúru v BSK, 

mohli túto infraštruktúru využívať pri riešení konkrétnych projektov. 

Očakávané sú výsledky odzrkadľujúce rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v 

priemysle a službách, a to nasledovne22: 

 zvýšenie podielu podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie;  

 zvýšenie miery konkurencieschopnosti podnikov;  

 zníženie miery nezamestnanosti v regiónoch SR;  

 zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva podnikmi; 

 zvýšenie využívania nových biznis modelov 
 

Žiadosti o NFP sa predkladajú na Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré vyhlasuje výzvy na 

dopytovo orientované projekty ako aj vyzvania na národné projekty. Do konca roku 2019 bolo 

v rámci ŠC 9.5 (predtým ŠC 1.2.2) vyhlásených 11 výziev na dopytovo orientované projekty 

(z toho 2 boli stiahnuté a 1 bola zrušená) a 1 vyzvanie na národný projekt. V roku 2019 nebola 

vyhlásená žiadna výzva ani vyzvanie. K zazmluvneniu projektov došlo v rámci 7 výziev na 

dopytovo orientované projekty a 1 vyzvania na NP.  

Prehľad podporených projektov špecifického cieľa 9.5 sa nachádza v samostatnej prílohe 
(Príloha č. 7: Prehľad podporených projektov špecifického cieľa 9.5 OP II). 

Pri výbere projektov v rámci špecifického cieľa 9.5 sú zvýhodňované projekty, ktoré:  

 deklarujú spoluprácu s VaV inštitúciami, zahraničnými partnermi a MSP,  

 majú potenciál vytvoriť viac významnejších výstupov, napr. viac patentov, prototypov,  

 zavádzajú nové produkty na trh, 

 sa realizujú v regiónoch s horšou sociálno-ekonomickou situáciou vo vzťahu 
k sociálno-ekonomickej situácii celej SR,  

 realizujú MSP. 

 
Príspevok ŠC 9.5 OP II verzia 6.0 k rozvoju domén RIS3 SK 
Z pohľadu počtu realizovaných projektov predložených v rámci domén inteligentnej 

špecializácie (405 projektov) bol najväčší záujem o oblasť „Priemysel pre 21. storočie“, kde 

bolo realizovaných 352 projektov. Počet projektov v rámci tejto domény vysoko prevyšuje 

počet projektov v rámci ostatných domén a to nasledovne: Digitálne Slovensko a kreatívny 

priemysel 34 projektov, Dopravné prostriedky pre 21.storočnie s počtom projektov 10, Zdravé 

potraviny a životné prostredie s počtom projektov 7 a Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke 

technológie s 2 schválenými projektami. Je možné uvažovať, že projekty realizované v rámci 

                                                
21 Príloha č. 12 OP VaI - Koncept využívania čl. 70 všeobecného nariadenia vo výskumných projektoch 
22 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, verzia 8.0 
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domény „Priemysel pre 21.storočie“ svojou výrobou zasahujú aj do ďalších domén, najmä do 

výroby určenej pre automobilový priemysel a tým rozvíjajú aj túto doménu.    

V prípade reálneho príspevku, t. j. projektov, ktoré sú už ukončené alebo sú ešte stále 

v realizácii (celkovo 360 projektov k 31.12.2019, bez mimoriadne ukončených projektov), je 

hodnotenie príspevku ŠC k rozvoju domén rovnaké ako je to v prípade hodnotenia záujmu 

a teda potenciálu ŠC. Najviac prispieva k rozvoju domény „Priemysel pre 21. storočie“ (312 

projektov). Poradie ostatných domén je nasledovné: Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 

(31 projektov), Dopravné prostriedky pre 21. storočie (8 projektov), Zdravé potraviny a životné 

prostredie (7 projektov), a Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (2 projekty). 

Príspevok ŠC 9.5 OP II verzia 6.0 k plneniu cieľov OP  
Príspevok špecifického cieľa k naplneniu cieľov OP II, časť VaI je meraný  percentuálnou 

hodnotou vyjadrujúcou podiel podnikov, ktoré uplatňujú výskum, vývoj a inovácie.  

Stav merateľného ukazovateľa za rok 2018 je 16,723. Podľa výročnej správy je hodnota tohto 

ukazovateľa rovnaká aj v roku 2017 a od začiatku sledovaného obdobia (od roku 2014) má 

klesajúcu úroveň. Vďaka vysokému počtu schválených projektov (v čase spracovania správy) 

je predpoklad dosiahnutia cieľovej hodnoty ukazovateľa, čo však môžu ovplyvniť ďalšie, najmä 

externé faktory.  

Tabuľka 5 Špecifické ukazovatele výsledkov programu zodpovedajúce špecifickému cieľu 9.5 

Ukazovateľ 
Merná 
jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východisková 

hodnota 

Východiskový 

rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajov 
Interval 

vykazovania 

Podiel podnikov 

uplatňujúcich 

výskum, vývoj a 

inovácie 

% 

menej 
rozvinutý 
región 

26,02 2013 36 
Innovation 
Union 
Scoreboard 

ročne 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe pokladov z ITMS2014+ , stav k 31.12.2019 

4.1.4 Špecifický cieľ 11.2: Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností 
jednotného trhu EÚ 

Špecifický cieľ je zameraný na vytvorenie komplexného systému podpory internacionalizácie 

MSP. Navrhnuté nástroje sú komplementárne s už existujúcimi nástrojmi (medzinárodná sieť 

na podporu podnikania – EEN) a spolu vytvoria ucelený rámec podpory prieniku slovenských 

MSP na zahraničné trhy so zreteľom aj na trhy krajín mimo EÚ.  

V rámci nárastu internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ sú 

očakávanými výsledkami24: 

 zvýšenie využitia exportného potenciálu MSP;  

                                                
23 Zdroj: Výročná správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, Operačný program Výskum a inovácie, za 
rok 2018, schválená Monitorovacím výborom 26. 6. 2019 
24 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, verzia 8.0 
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 udržanie existujúcich a tvorby nových pracovných miest v jednotlivých regiónoch SR 

vplyvom internacionalizácie MSP;  

 zlepšenie prepojenia domácich MSP s dodávateľmi preveľké nadnárodné spoločnosti; 

 zvýšenie inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti MSP, najmä priemyselných 

sektorov s vysokou a stredne vysokou technologickou náročnosťou (HMHTM) a 

poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) pre realizáciu aktivít na spoločnom trhu. 

 

Žiadosti o NFP sa predkladajú na Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré vyhlasuje výzvy na 

dopytovo orientované projekty ako aj vyzvania na národné projekty. Bol schválený 1 národný 

projekt, ktorého realizácia stále prebieha25. V rámci výziev na dopytovo-orientované projekty 

z celkového počtu 59 predložených projektov boli schválené 3 projekty. Zoznam podporených 

projektov je uvedený v tabuľke nižšie. Štvrtým projektom uvedeným v tabuľke č. 6 je národný 

projekt. 

 

Tabuľka 6 Prehľad podporených projektov špecifického cieľa 11.2. 

Kód výzvy Kód projektu Názov projektu 
Stav 
projektu 

Názov 
prijímateľa 

NACE 
projektu 
z ITMS2014
+  (divízia) 

Domény 
inteligentnej 
špecializácie 

OPVaI-
MH/DP/2018/
3.2.1-18 

313031T643 Zapojenie spoločnosti 
STATON, s.r.o. do programu 
SME Instrument fáza 2 

ukončený STATON, 
s.r.o. 

C25 Priemysel pre 
21.storočie 

OPVaI-
MH/DP/2018/
3.2.1-18 

313031T079 Visual Reading ukončený Normex 
s.r.o. 

J62 Digitálne 
Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-
MH/DP/2018/
3.2.1-18 

313031R444 VITIPORT ukončený ALLIA, s.r.o. M74 Digitálne 
Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

OPVaI-
MH/NP/2017/
3.2.1/3.3.1-
05 

313031H810 Podpora internacionalizácie 
MSP 

v realizácii Slovenská 
agentúra 
pre rozvoj 
investícii a 
obchodu 

O84 N/A 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe pokladov z ITMS2014+ , stav k 31.12.2019 

Príspevok ŠC 11.2 OP II verzia 6.0 k rozvoju domén RIS3 SK 
Výzvy v rámci tohto ŠC vyhlasuje MH SR. Projekty v rámci výziev prispievajú primárne 

k rozvoju domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. Vyplýva to už zo samotného 

cieľa, ktorý je zameraný na MSP.  

                                                
25 údaj k 17.9.2020 
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Podľa štatistickej klasifikácie činností (NACE) sa v rámci tohto cieľa realizujú rôzne zamerané 

projekty v oblasti Výroby kovových konštrukcií (C25), ale aj počítačového programovania (J62) 

či verejnej správy (O84). 

Príspevok ŠC 11.2 OP II verzia 6.0 k plneniu cieľov OP 
Príspevok špecifického cieľa k naplneniu cieľov OP II, časť VaI je meraný  percentuálnou 

hodnotou vyjadrujúcou podiel MSP na exporte.  

Stav tohto ukazovateľa ku koncu roka 201726 je 28,10 (výročná správa za rok 2018 neuvádza 

dosiahnutú hodnotu MU za rok 2018, nakoľko údaj zo ŠÚ SR bol dostupný až v 2. polroku 

2019, t. j. po termíne vypracovania VS) a od začiatku sledovaného obdobia má klesajúci trend. 

Očakáva sa však trend stúpajúci s cieľovým podielom MSP 35% na exporte. Je zrejmé, že na 

stav ukazovateľa majú vplyv aj iné faktory, ako je najmä celková makroekonomická situácia 

v krajine a cieľových trhoch SR, keďže Slovensko je malou a otvorenou ekonomikou, ktorá je 

veľmi závislá od exportu.  

Tabuľka 7 Špecifické ukazovatele výsledkov programu zodpovedajúce špecifickému cieľu 11.2 

Ukazovateľ 
Merná 
jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východisková 

hodnota 

Východiskový 

rok 

Cieľová hodnota 

(2023) 

Zdroj 

údajov 

Interval 

vykazovania 

Podiel MSP na exporte % 
menej rozvinutý 
región 

30,4 2012 35 ŠÚ SR ročne 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe pokladov z ITMS2014+ , stav k 31.12.2019 

Príklady aktivít pre špecifický cieľ 11.2: 

 Účasť slovenských podnikov na prezentačných podujatiach.  

Cieľom aktivity je sanovať náklady MSP v kontexte ich snahy penetrovať a presadiť sa na 

zahraničných trhoch. Podporované aktivity sú zamerané na tvorbu prezentačných 

produktov a materiálov MSP určených pre zahraničné trhy, na účasť na veľtrhoch, 

výstavách, kooperačných stretnutiach, misiách za účelom medzinárodnej spolupráce 

MSP, na krytie poradenských a konzultačných služieb poskytovaných jednorazovo 

v oblasti podpory marketingových, obchodných a investičných aktivít MSP, tvorbu 

odvetvových prezentačných materiálov a odvetvovú prezentáciu v zahraničí, ako aj 

organizáciu  kooperačných podujatí (podnikateľské fóra, kooperačné burzy, odborné 

kooperačné semináre) zameraných na proexportnú a proinvestičnú prezentáciu 

jednotlivých odvetví a rozvoj spolupráce so zahraničnými partnermi v SR a v zahraničí 

a pod. Aktivita je realizovaná formou národného projektu a schémy pomoci. 

 

                                                
26 Zdroj: Výročná správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, Operačný program Výskum a inovácie, za 
rok 2018, schválená Monitorovacím výborom pre OP VaI dňa 26. 6. 2019 
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 Vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR 

Na Slovensku chýbajú špecifické nástroje zamerané na podporu MSP, najmä na podporu 

menších kategórií podnikov, ktoré sú v procese internacionalizácie. Existujúce formy 

podpory sú obmedzené, nekoordinované a ťažko využiteľné pre veľkú časť MSP. Cieľom 

aktivity je vytvoriť komplexný systém podpory pre MSP v oblasti internacionalizácie, ktorý 

prispeje k eliminácii existujúcich bariér pri vstupe na zahraničné trhy (vysoké náklady, 

neznalosť trhu, regulačné zaťaženie, nedostatočné kapacity a pod.). Aktivita je 

orientovaná na: 

o poskytovanie komplexných informácií a služieb (napr. vyhľadávanie 

obchodných a technologických partnerov, na partnerské kooperačné podujatia 

a obchodné misie,  

o podporu pri vyjednávaní a uzatváraní obchodných kontraktov,  

o prípravu obchodných a technologických profilov,  

o rozvoj odborných kapacít prostredníctvom špecializovaného poradenstva  pre 

exportérov,  

o sprístupnenie aktuálnych a prehľadných informácií v oblasti podpory 

zahraničnej expanzie a internacionalizácie MSP s využitím infraštruktúry 

projektu Elektronické služby Ministerstva hospodárstva SR, realizovaného 

v rámci programového obdobia 2007 – 2013.  

 Tvorba alternatívnych obchodných a podporných platforiem (AOP).  

Štruktúra MSP na Slovensku v dôsledku rozdrobenosti a absentujúcej spolupráce 

subjektov znemožňuje efektívne zapojenie do medzinárodnej obchodnej výmeny. Cieľom 

aktivity je vytvoriť nástroj pre konkurencieschopné a inovatívne MSP na zvýšenie ich 

exportného potenciálu a stimuláciu vzájomnej kooperácie za účelom expanzie na 

medzinárodné trhy, s dôrazom na tretie krajiny. Alternatívne obchodné platformy (AOP) by 

mali predstavovať most medzi súkromnými investormi a MSP, ktorý im poskytne 

dodatočnú príležitosť investovania za účelom prieniku na  zahraničné trhy. AOP zároveň 

pripravia MSP (prijímateľov investícií) na kótovanie na štandardných burzových trhoch. 

Aktivita je zameraná na podporu vytvárania AOP ako subjektov na kapitálové investovanie 

do zapojených MSP s cieľom podporiť ich rast a medzinárodnú expanziu. Podporné 

platformy (exportné konzorciá) sú formy strategickej spolupráce medzi podnikmi, ktorá 

slúži ako poskytovateľ služieb sprostredkovania prístupu na zahraničný trh. Môžu to byť 

napríklad: 
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 základné administratívne funkcie, organizačná podpora, pomoc s prekladmi, 

 realizovanie výskumu trhu,  

 pomoc pri vytvorení celkovej vývoznej stratégie,  

 koordinácia spoločného nákupu vstupov,  

 zabezpečenie právnej pomoci a poradenstva, 

 vytvorenia spoločnej značky aliancie a ďalšie marketingové služby.  

Podpora je  poskytovaná na vytvorenie a chod platforiem, v rámci ktorej sa financujú 

štartovacie náklady, výskumné a marketingové služby a prevádzkové náklady v období pokiaľ 

platforma nedosiahne prah rentability. Ďalšou formou podpory sú finančné stimuly pre 

súkromných investorov investujúcich do MSP zapojených do AOP. Aktivita je realizovaná 

formou národného projektu a schémy pomoci. 

 Zapájanie MSP do programov EÚ 

Podporované sú aktivity zamerané na zvýšenie účasti MSP v programoch financovaných EÚ 

ako je napríklad program SME Instrument vytvorený špeciálne pre podporu malých 

a stredných podnikov, ktorých účasť  je historicky v programoch EÚ nízka. V minulosti takýto 

špecifický druh podpory pre MSP neexistoval.  

4.2. Príspevok OP VaV 2007-2013 k rozvoju medzinárodnej VaV 

spolupráce  

Pre komplexnejšie zhodnotenie príspevku OP VaI k rozvoju medzinárodnej VaV spolupráce 

bola rozšírená vzorka sledovaných projektov aj o projekty OP VaV 2007- 2013, ktoré boli 

podporovali rozvoj medzinárodnej spolupráce. Hlavným dôvodom zahrnutia týchto projektov 

do analýzy je, že prínosy a teda príspevok OP sa prejavuje aj v neskorších rokoch od času 

implementácie.  

Za týmto účelom boli vybrané rámcové aktivity 2.1.1, 2.1.4, 4.1.1, 4.1.4. OP VaV, t. j. rámcové 

aktivity opatrení 2.1 a 4.1. realizované v rámci Bratislavského a mimo Bratislavského kraja, 

ktoré obsahujú aktivity medzinárodnej spolupráce. Obe opatrenia sústreďovali na zvyšovania 

kvality výskumných pracovísk a podporu excelentného výskumu.  

 Špecifický  cieľ 2.1 Zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a podpora excelentného 

výskumu s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj 

hospodárstva a spoločnosti. 
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V rámci tohto špecifického cieľa sa realizovali integrované výskumné projekty, projekty 

podporujúce tvorbu sietí excelentných výskumných pracovísk, medzinárodnú 

spoluprácu a mobilitu výskumníkov. 

 Špecifický cieľ 4.1: Zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a podpora excelentného 

výskumu v Bratislavskom kraji s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre 

ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. 

Aktivity v rámci tohto cieľa mali rovnaký špecifický cieľ ako v prípade ŠC 2.1 avšak 

oprávnené boli projekty z Bratislavského kraja, t. j. integrované výskumné projekty, 

projekty podporujúce tvorbu sietí excelentných výskumných pracovísk, medzinárodnú 

spoluprácu a mobilitu výskumníkov. 

Hodnotenie úspešnosti a naplnenie špecifických cieľov oboch opatrení bolo merané 

prostredníctvom merateľných ukazovateľov. OP VaV 2007 – 2013 mal MU nastavené sumárne 

na úrovni prioritných osí/špecifických cieľov, nie na úrovni konkrétnych opatrení ako to už je 

v PO 2014 - 2020 Merateľné ukazovatele pre tieto vybrané opatrenia predstavovali 

kvantifikáciu počtu výskumníkov, počtu zrealizovaných projektov, počtu vzniknutých 

pracovných miest,  alebo podielu finančných prostriedkov, ktoré sa venovali vybranej 

problematike z celkového množstva financií OP. Ani jeden ukazovateľ sa nevenuje špeciálne 

sledovaniu projektov alebo počtu výskumníkov zapojených do medzinárodných projektov, 

resp. projektov medzinárodnej spolupráce. Zo sledovaných merateľných ukazovateľov 

prioritnej osi č. 2 indikuje iba jeden ukazovateľ potenciálne projekty spolupráce avšak 

nezahŕňa len projekty medzinárodnej spolupráce – „počet projektov spolupráce výskumno-

vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou.  Očakávaná cieľová hodnota, 

ktorá bola plánovaná na konci PO bola 661 takýchto projektov.  

4.2.1 Opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako 
pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

V rámci opatrenia 2.1 boli vyhlásené 3 výzvy, kde bolo celkovo predložených 139 žiadostí 

o NFP, schválených bolo 67 žiadostí, čo predstavuje takmer 50% úspešnosť. Zo schválených 

žiadostí 30 projektov obsahovalo rámcové aktivity podporujúce medzinárodnú spoluprácu 

v oblasti VaV. Sú to dve rámcové aktivity a to 2.1.1 a 2.1.4.  

Rámcová aktivita 2.1.1.: Podpora výmenných a spoločných výskumných programov 

slovenských výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú mať 

medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja 

Typické aktivity, ktoré sa realizovali v rámci tohto špecifického cieľa boli:  

 projekty spoločného výskumu na slovenských univerzitách, výskumných a vývojových 

inštitúciách s výskumnými a vývojovými pracoviskami sveta,  
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 investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z projektov spoločného výskumu na 

slovenských univerzitách, výskumných a vývojových inštitúciách s výskumnými 

pracoviskami z najlepších svetových výskumných a vývojových pracovísk.  

Rámcová aktivita 2.1.4.: Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja  

Typické aktivity, ktoré sa realizovali v rámci tohto špecifického cieľa boli:  

 doplnková podpora výskumných projektov a tímov financovaných z Rámcového 

programu EÚ pre výskum a vývoj  

 podpora účasti na zahraničných networkingových podujatiach, prezentáciách 

výskumných pracovísk a pod.  

 Tabuľka 8 Prehľad podporených projektov VaV spolupráce opatrenia 2.1 

Kód projektu Názov projektu Názov 
prijímateľa 

Doména 
inteligentnej 
špecializácie 

Výška NFP (EUR) 

NFP26220120030 Centrum 
experimentálnej a 
klinickej respirológie  

Univerzita 
Komenského v 
Bratislave  

Zdravie 
obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

1 306 098,12 

NFP26220120001 Extrem-Centrum 
pokročilých fyzikálnych 
štúdií materiálov v 
extrémnych 
podmienkach  

Univerzita 
Pavla Jozefa 
Šafárika v 
Košiciach  

Priemysel pre 
21.storočie 

1 327 327,37 

NFP26220120021 Centrum excelentnosti: 
Adaptívne lesné 
ekosystémy  

Technická 
univerzita vo 
Zvolene  

Zdravé potraviny 
a životné 
prostredie 

1 185 755,90 

NFP26220120023 CaKS- Centrum 
excelentnosti 
informatických vied a 
znalostných systémov  

Univerzita 
Pavla Jozefa 
Šafárika v 
Košiciach  

Digitálne 
Slovensko a 
kreatívny 
priemysel 

1 151 453,89 

NFP26220120050 Centrum excelentnosti 
biologických metód 
ochrany lesa  

Národné́ 
lesnícke 
centrum  

Zdravé potraviny 
a životné 
prostredie 

1 284 762,96 

NFP26220120054 Centrum kozmických 
výskumov: vplyvy 
kozmického počasia  

Astronomický 
ústav SAV  

Digitálne 
Slovensko a 
kreatívny 
priemysel 

1 327 736,40 

NFP26220120041 Centrum excelentnosti 
so zameraním na 
výskum otázok národnej 
a medzinárodnej 
bezpečnosti  

Univerzita 
Mateja Bela v 
Banskej Bystrici  

Digitálne 
Slovensko a 
kreatívny 
priemysel 

314 149,92 

NFP26220120026 Centrum excelentnosti 
pre perinatologický 
výskum  

Univerzita 
Komenského v 
Bratislave  

Zdravie 
obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

1 316 542,85 

NFP26220120007 Podpora Centra 
excelentného 
integrovaného výskumu 
progresívnych 
stavebných konštrukcií,́ 
materiálov a technológií ́ 

Technická 
univerzita v 
Košiciach  

Priemysel pre 
21.storočie 

1 295 236,67 

NFP26220120019 Centrum excelentnosti 
progresívnych 
materiálov s nano 

Ústav 
materiálového 
výskumu SAV  

Priemysel pre 
21.storočie 

1 327 740,16 
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submikrónovou 
štruktúrou  

NFP26220120040 Centrum informačných a 
komunikačných 
technológií ́pre znalostné 
systémy  

Technická 
univerzita v 
Košiciach  

Digitálne 
Slovensko a 
kreatívny 
priemysel 

1 252 007,28 

NFP26220120051 Kooperatívne javy a 
fázové́ prechody v 
nanosystémoch s 
perspektívou využitia v 
nano- a 
biotechnológiách  

Ústav 
experimentálnej 
fyziky SAV  

Priemysel pre 
21.storočie 

1 159 770,63 

NFP26220120030 Centrum 
experimentálnej a 
klinickej respirológie  

Univerzita 
Komenského v 
Bratislave  

Zdravie 
obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

1 306 098,12 

NFP26220120001 Extrem-Centrum 
pokročilých fyzikálnych 
štúdií ́materiálov v 
extrémnych 
podmienkach  

Univerzita 
Pavla Jozefa 
Šafárika v 
Košiciach  

Priemysel pre 
21.storočie 

1 327 327,37 

NFP26220120021 Centrum excelentnosti: 
Adaptívne lesné 
ekosystémy  

Technická 
univerzita vo 
Zvolene  

Zdravé potraviny 
a životné 
prostredie 

1 185 755,90 

NFP26220120023 CaKS- Centrum 
excelentnosti 
informatických vied a 
znalostných systémov  

Univerzita 
Pavla Jozefa 
Šafárika v 
Košiciach  

Digitálne 
Slovensko a 
kreatívny 
priemysel 

1 151 453,89 

NFP26220120050 Centrum excelentnosti 
biologických metód 
ochrany lesa  

Národné́ 
lesnícke 
centrum  

Zdravé potraviny 
a životné 
prostredie 

1 284 762,96 

NFP26220120054 Centrum kozmických 
výskumov: vplyvy 
kozmického počasia  

Astronomický 
ústav SAV  

Digitálne 
Slovensko a 
kreatívny 
priemysel 

1 327 736,40 

NFP26220120041 Centrum excelentnosti 
so zameraním na 
výskum otázok národnej 
a medzinárodnej 
bezpečnosti  

Univerzita 
Mateja Bela v 
Banskej Bystrici  

Digitálne 
Slovensko a 
kreatívny 
priemysel 

314 149,92 

NFP26220120026 Centrum excelentnosti 
pre perinatologický 
výskum  

Univerzita 
Komenského v 
Bratislave  

Zdravie 
obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

1 316 542,85 

NFP26220120007 Podpora Centra 
excelentného 
integrovaného výskumu 
progresívnych 
stavebných konštrukcií,́ 
materiálov a technológií ́ 

Technická 
univerzita v 
Košiciach  

Priemysel pre 
21.storočie 

1 295 236,67 

NFP26220120019 Centrum excelentnosti 
progresívnych 
materiálov s nano 
submikrónovou 
štruktúrou  

Ústav 
materiálového 
výskumu SAV  

Priemysel pre 
21.storočie 

1 327 740,16 

NFP26220120040 Centrum informačných a 
komunikačných 
technológií ́pre znalostné 
systémy  

Technická 
univerzita v 
Košiciach  

Digitálne 
Slovensko a 
kreatívny 
priemysel 

1 252 007,28 

NFP26220120051 Kooperatívne javy a 
fázové́ prechody v 
nanosystémoch s 
perspektívou využitia v 
nano- a 
biotechnológiách  

Ústav 
experimentálnej 
fyziky SAV  

Priemysel pre 
21.storočie 

1 159 770,63 
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NFP26220120104 Centrum excelentnosti 
pre bielo-zelenú 
biotechnológiu 

Chemický ústav 
SAV 

Priemysel pre 
21.storočie 

3 977 910,00 

NFP26220120108 Centrum excelentnosti 
pre neuroregeneračný 
výskum 

Neurobiologický 
ústav SAV 

Zdravie 
obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

3 815 673,04 

NFP26220120109 Centrum excelentnosti 
pre výskum faktorov 
ovplyvňujúcich zdravie 
so zameraním na 
skupinu 
marginalizovaných a 
imunokompromitovaných 
osôb 

Univerzita 
Pavla Jozefa 
Šafárika v 
Košiciach 

Zdravé 
potraviny 
a životné 
prostredie 

3 400 237,62 

NFP26220120114 Centrum excelentnosti 
pre výskum v 
personalizovanej terapii 
(CEVYPET) 

Univerzita 
Komenského v 
Bratislave 

Zdravie 
obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

3 977 272,66 

NFP26220120116 Centrum excelentnosti 
pre integrovaný výskum 
geosféry Zeme 

Geologický 
ústav SAV 
(Ústav vied o 
Zemi SAV) 

Zdravé 
potraviny 
a životné 
prostredie 

3 975 039,60 

NFP26220120118 Centrum excelentnosti 
biomedicínskych 
technológií 

Univerzita 
Pavla Jozefa 
Šafárika v 
Košiciach 

Zdravé 
potraviny 
a životné 
prostredie 

3 531 368,50 

NFP26220120123 Centrum excelentnosti -
vytvorenie komplexnej 
stratégie 
medzinárodného 
krízového riadenia v 
medzinárodných 
vzťahoch 

Univerzita 
Mateja Bela v 
Banskej Bystrici 

Digitálne 
Slovensko a 
kreatívny 
priemysel 

1 978 939,89 

NFP26220120128 Centrum excelentnosti 
pre keramiku, sklo a 
silikátové materiály 

Ústav 
anorganickej 
chémie SAV 

Priemysel pre 
21.storočie 

3 976 900,20 

NFP26220120131 Pamäť Slovenska - 
Národné centrum 
excelentnosti výskumu, 
ochrany a 
sprístupňovania 
kultúrneho a vedeckého 
dedičstva 

Ústav 
anorganickej 
chémie SAV 
Žilinská 
univerzita v 
Žiline 

Digitálne 
Slovensko a 
kreatívny 
priemysel 

3 827 953,13 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe pokladov z ITMS2014+ , stav k 31.12.2019 

Príspevok rámcových aktivít 2.1.1. a 2.1.4 k rozvoju domén RIS3 SK 
Z 30 schválených projektov, ktoré zahŕňali aktivity podporujúce medzinárodnú spoluprácu 

bolo rozloženie do domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK rovnomerné:  

 počet projektov v doméne inteligentnej špecializácie RIS3 SK Digitálne Slovensko 

a kreatívny priemysel - 7 

 počet projektov v doméne inteligentnej špecializácie RIS3 SK Priemysel pre 21. 

storočie – 8 

 počet projektov v doméne inteligentnej špecializácie RIS3 SK Zdravé potraviny 

a životné prostredie - 7 

 počet projektov v doméne inteligentnej špecializácie RIS3 SK Zdravie obyvateľstva 

a zdravotnícke technológie – 8 
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Tabuľka 9 Príspevok RA 2.1.1 a 2.1.4 k rozvoju domén RIS3 SK  (EUR) 

Doména inteligentnej  
špecializácie RIS 3 SK 

NFP za schválené  
vybrané projekty (EUR) 

Podiel domény  
na získanom NFP 

Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 12 493 188,55 18% 

Priemysel pre 21. storočie 18 347 171,58 27% 

Zdravé potraviny a životné prostredie 18 526 564,69 27% 

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke 
technológie 

19 639 629,26 28% 

Spolu 69 006 554,08  

Zdroj: vlastné spracovanie na základe pokladov z ITMS2014+ , stav k 31.12.2019 

4.2.2 Opatrenie 4.1: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako 
pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji 

V rámci opatrenia 4.1 boli vyhlásené 3 výzvy, kde bolo celkovo predložených  83 žiadostí 

o NFP, z toho bolo schválených 35  žiadostí, čo predstavuje len 42% úspešnosť. Z 35 

schválených žiadostí 14 projektov zahŕňalo aktivity zamerané na rozvoj medzinárodnej 

spolupráce, t. j. rámcové aktivity 4.1.1 a 4.1.4.  

Rámcová aktivita 4.1.1: Podpora výmenných a spoločných výskumných programov 
výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií v Bratislavskom kraji, ktoré budú mať 
medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja 

Typické aktivity, ktoré sa realizovali v rámci tohto špecifického cieľa boli:  

 Projekty spoločného výskumu na slovenských univerzitách, výskumných a vývojových 

inštitúciách s výskumnými a vývojovými pracoviskami sveta. Investičné a bežné 

náklady priamo vyplývajúce z projektov spoločného výskumu na slovenských 

univerzitách, výskumných a vývojových inštitúciách s výskumnými pracoviskami 

z najlepších svetových výskumných a vývojových pracovísk.  

Rámcová aktivita 4.1.4.: Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja  

Typické aktivity, ktoré sa realizovali v rámci tohto špecifického cieľa boli: 

 doplnková podpora výskumných projektov a tímov financovaných z Rámcového 

programu EÚ pre výskum a vývoj,  

 podpora účasti na zahraničných networkingových podujatiach, prezentáciách 

výskumných pracovísk. 
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Tabuľka 10 Prehľad podporených projektov v rámci Opatrenia 4.1 

Kód projektu Názov projektu Názov prijímateľa Doména 
inteligentnej 
špecializácie 

Výška NFP  
(EUR) 

 
OPVaV-2008/4.1/01-SORO 
 

NFP26240120030 Centrum excelentnosti 
metód a procesov 
zelenej chémie 

Univerzita 
Komenského v 
Bratislave 

Zdravé potraviny 
a životné prostredie 

 1 325 418,12  

NFP26240120031 Centrum pre rozvoj 
sídelnej infraštruktúry 
znalostnej ekonomiky 

Slovenská technická 
univerzita v 
Bratislave 

Zdravé potraviny 
a životné prostredie 

 1 273 526,78  

NFP26240120015 Vytvorenie CE na 
výskum a vývoj 
konštrukčných 
kompozitných materiálov 
pre strojárske, stavebné 
a 
medicínske aplikácie 

Ústav materiálov a 
mechaniky strojov 
SAV 

Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

 1 324 363,45  

NFP26240120018 Centrum excelentnosti 
pre nové technológie v 
elektrotechnike 

Elektrotechnický 
ústav SAV 

Priemysel pre 
21.storočie 

 1 315 350,60  

NFP26240120026 Centrum excelencie 
fyziky komplexných 
systémov 

Univerzita 
Komenského v 
Bratislave 

Priemysel pre 
21.storočie 

 1 327 590,78  

NFP26240120016 Vybudovanie "HiTech" 
centra pre výskum 
vzniku, eliminácie a 
hodnotenia prítomnosti 
kontaminantov v 
potravinách 

Výskumný ústav 
potravinársky 

Zdravé potraviny 
a životné prostredie 

 738 451,84  

 
OPVaV-2009/4.1/02-SORO 
 
 

NFP26240120040 Dobudovanie Centra 
excelencie fyziky 
komplexných systémov 

Univerzita 
Komenského v 
Bratislave 

Priemysel pre 
21.storočie 

 2 641 554,56  

NFP26240120042 Centrum excelentnosti 
pre návrh, prípravu a 
diagnostiku nanoštruktúr 
pre elektroniku a 
fotoniku 2. (NanoNet 2.) 

Medzinárodné 
laserové centrum 

Zdravé potraviny 
a životné prostredie 

 2 626 802,16  

NFP26240120044 Budovanie CE na 
výskum a vývoj 
konštrukčných 
kompozitných materiálov 
- 2. etapa 

Ústav materiálov a 
mechaniky strojov 
SAV 

Priemysel pre 
21.storočie 

 2 648 620,21  

 
OPVaV-2013/4.1/04-SORO 
 
 

NFP26240120088 Centrum excelentnosti 
pre plazmové vysoko-
produktívne spracovanie 
materiálov a aditívne 
vytváranie štruktúr 

GA Drilling, a.s. Priemysel pre 
21.storočie 

 2 999 967,66  

NFP26240120087 Centrum výskumu 
závažných ochorení a 
ich komplikácií 

Novartis Slovakia, 
s.r.o. 

Zdravie 
obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

 4 989 260,82  

NFP26240120086 Medzinárodné centrum 
excelentnosti pre 
výskum inteligentných a 
bezpečných 

Atos IT Solutions and 
Services s.r.o. 

Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

 2 991 974,57  
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informačnokomunikačný
ch technológií a 
systémov 

NFP26240120091 Fundamentálne štúdium 
imunomodulačnej 
aktivity cytokínov v 
rôznych fázach vývoja 
psoriázy 

SHIMADZU 
SLOVAKIA, 
organizačná zložka 

Zdravie 
obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie 

 3 997 660,85  

NFP26240120090 Založenie výskumného 
centra pre analýzu a 
ochranu dát 

IBM International 
Services Centre s.r.o. 

Digitálne Slovensko 
a kreatívny 
priemysel 

 4 980 469,09  

Zdroj: vlastné spracovanie na základe pokladov z ITMS2014+ , stav k 31.12.2019 

Príspevok rámcových aktivít 4.1.1. a 4.1.4 k rozvoju domén RIS3 SK 
Zo 14 schválených projektov, ktoré zahŕňali aktivity podporujúce medzinárodnú spoluprácu 

bolo rozloženie do domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK nasledovné:  

 počet projektov v doméne inteligentnej špecializácie RIS3 SK Digitálne Slovensko 

a kreatívny priemysel - 3 

 počet projektov v doméne inteligentnej špecializácie RIS3 SK Priemysel pre 21. 

storočie – 5 

 počet projektov v doméne inteligentnej špecializácie RIS3 SK Zdravé potraviny 

a životné prostredie - 4 

 počet projektov v doméne inteligentnej špecializácie RIS3 SK Zdravie obyvateľstva 

a zdravotnícke technológie – 2 

Tabuľka 11 Príspevok RA 4.1.1 a 4.1.4 k rozvoju domén RIS3 SK (EUR) 

Doména inteligentnej špecializácie RIS 3 SK 
NFP za schválené 
vybrané projekty (EUR) 

Podiel domény na 
získanom NFP 

Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 9 296 807,11 26% 

Priemysel pre 21. storočie 10 933 083,81 31% 

Zdravé potraviny a životné prostredie 5 964 198,90 17% 

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 8 986 921,67 26% 

Spolu 35 181 011,49 100% 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe pokladov z ITMS2014+ , stav k 31.12.2019 

4.3. Účasť Slovenska v EÚ programoch zameraných na podporu 

medzinárodnej spolupráce 

Horizont 2020, COSME, EaSI a iné, sú programy Európskej únie zamerané na integráciu 

politík Európskej únie prostredníctvom implementácie projektov podporujúcich a rozširujúcich 

spoluprácu medzi jednotlivými členskými aj kandidátskymi krajinami EÚ v dlhodobom 

časovom horizonte. V predchádzajúcom období neexistovala účinná forma podpory MSP aj v 

dôsledku toho Slovensko dosahovalo nízku mieru zapojenia MSP do týchto programov. Práve 
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tieto programy napomáhajú rozvoju medzinárodnej spolupráce medzi podnikmi, súčasťou 

ktorých sú aj podniky s činnosťami v oblasti výskumu a vývoja.  

Tieto programy sú ďalej analyzované aj za účelom identifikácie hlavných aktérov VaV 

zúčastňujúcich sa medzinárodných projektov vrátane identifikácie domén inteligentnej 

špecializácie RIS3 SK, ktoré rozvíjajú.  

4.3.1 Horizont 2020 

Horizont je najvýznamnejší program financujúci projekty z oblasti vedy, výskumu a inovácií 

v EÚ počas siedmych rokov v období 2014 – 2020.  Horizont nadviazal na 7. rámcový program 

(7RP) pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity (2007 – 2013). Horizont do 

seba integroval tri nástroje podporujúce výskum a inovácie v predchádzajúcom období – 7. 

RP, Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a inovácie v Programe pre 

konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).  

Cieľom programu je hlbšie prepojenie medzi výskumom a trhom. Program kladie dôraz na 

MSP a riešenie veľkých spoločenských výziev. Jednou z najväčších je zabezpečenie globálnej 

konkurencieschopnosti Európy.  

Žiadosti o financovanie projektu z programu Horizont 2020 sa predkladajú na základe výzvy, 

ktorá je vyhlásená na určitú oblasť. Mnohé výzvy vyžadujú od žiadateľa mať najmenej 3 

partnerov. Žiadosti sa predkladajú elektronicky a nie je potrebné nič predkladať v papierovej 

forme. Hodnotiaci proces trvá približne 5 mesiacov a proces podpisu zmluvy cca 3 mesiace.  

EK v lete 2019 publikovala správu o hodnotení Horizont 2020 podľa krajín. Tá poskytuje 

detailnejší pohľad na úspešnosť krajiny a jej organizácií v programe Horizont a jeho 

podprogramoch.  

Slovenská republika patrí medzi najmenej úspešné štáty EÚ v počte účastí ako aj objeme 

získaných finančných zdrojov z Rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj. Jednou z 

príčin je aj málo podaných projektov v rôznych programoch VaV ako aj nízka miera úspešnosti 

predložených projektov. 

Hodnotenie Slovenska27 v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ v programe  Horizont 2020: 

SR získalo celkovo v programe 101,7 mil. EUR, čo je iba 0,23% z celkových EU 

prostriedkov. Z pohľadu získaných finančných prostriedkov ako aj v počte účastí sa radíme 

na 24 miesto spomedzi krajín EÚ (28). (Horšie postavenie má iba Chorvátsko, Litva, Lotyšsko 

a Malta). V prepočte na obyvateľa je Slovensko až na 25.mieste. 

                                                
27 Zdroj: www.webgate.ec. europa.eu – H2020 Country Profile 
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Tabuľka 12 Prehľad 100 najúspešnejších prijímateľov z programu Horizont 2020 zo Slovenskej republiky 
podľa výšky získaného príspevku (EUR) 

 

TOP 100 SK prijímateľov H2020 H2020 prispevok Počet účastí

1 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 12,689,963         2

2  Energochemica trading a.s. 10,134,434         2

3  Univerzita Komenského v Bratislave 6,680,129           17

4  Chemstroj s.r.o. 5,389,875           1

5  Slovenská technická univerzita v Bratislave 4,540,015           27

6  Farma Oborin s.r.o. 3,069,500           1

7  Technická univerzita v Košiciach 2,762,184           13

8  Slovenská akadémia vied 2,299,030           24

9  Ústav informatiky, Slovenská akadémia vied 1,600,931           7

10  Žilinská univerzita v Žiline 1,562,945           14

11  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1,534,109           26

12  Bavenir s.r.o. 1,395,938           2

13  Národné poľnohodposdárske a potravinárske centrum 1,392,436           6

14  Saftra photonics s.r.o. 1,271,735           2

15  ISEM-INstitut pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie, NO 1,242,439           6

16  Pedal consulting s.r.o., 1,223,126           8

17  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1,194,316           2

18  IKEA Industry Slovakia s.r.o. 1,122,795           1

19  Ústav experimentálnej fyziky 1,062,735           1

20  Kajo s.r.ro. 993,338              4

21  Biomedicinske centru SL 952,250              5

22  Ekonomicka univerzita v Bratisalve 924,254              5

23  Microstep-MIS spol s.r.ro. 902,257              7

24 Atosit IT solutions and services s.r.o. 898,302              5

25 Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 861,000              3

26 VÚJE a.s. 814,062              5

27 Hlavné mesto SR Bratislava 791,801              3

28 Instutue of Electrical Engineering. Slovenská akadémia vied 776,158              4

29 Broeadbit energy technologies s.r.o, 755,163              3

30 Letové prevádzkové služby SR, štátny podnik 732,002              29

31 Technická univerzita vo Zvolene 723,934              3

32 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 719,035              2

33 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 678,248              4

34 BIC Bratislava spol. s r.o. 657,108              7

35 Chemiský úästav Slovenskej akadémie vied 653,994              3

36 Tranvská univerzita v Trnave 641,309              3

37 ViaEuropa Compoetence centre s.r.o. 639,270              4

38 Intersoft a.s. 602,125              1

39 Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied 571,920              3

40 Voltia a.s. 504,054              1

41 Slovneská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, združenie 503,000              3

42 Mondelez European Business services centre s.r.o. 475,350              2

43 Tatravagonka a.s. 475,145              2

44 Micronic a.s. 472,000              1

45 Axon Neuroscience R&D Services SE 464,600              1

46 Slovenská inovačná a energetická agentúra 458,271              7

47 BOneheadz a.s. 418,687              1

48 Slovneská komora stavebných inžinierov 400,544              1

49 Nano Design s.r.o. 397,285              6

50 R-SYS s.r.o. 393,009              3
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Zdroj: www.europa.eu – Horizont 2020 dashboard 

TOP 100 SK prijímateľov H2020 - pokračovanie H2020 prispevok Počet účastí

51 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 375,436              2

52 Centire s.r.o. 375,031              1

53 Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku 358,904              2

54 Terichem Tervakoski a.s. 342,713              1

55 Centrum transdiciplinárnych štúdií CETIP n.o. 334,500              1

56 ENBEE s.r.o. 326,356              2

57 Civitta Slovakia a.s. 324,665              2

58 Geneton s.r.o. 322,000              1

59 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bistrici 321,232              4

60 Stredoeurópsky inštitúr pre výskumné práce, združenie 315,970              1

61 Highchem s.r.o. 315,703              3

62 EEA s.r.o. 315,250              1

63 Národné lescnícke centrum 312,450              4

64 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 304,976              3

65 Medzinárodné laserové centrum 301,733              4

66 Powertec s.r.o. 301,563              3

67 Sygic a.s. 296,250              1

68 Škola komunikácie a médií n.o. 290,625              2

69 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied 275,329              2

70 Novitech a.s.s 272,538              2

71 Výskumný ústav dopravný a.s. 268,935              2

72 ZOS Trnava a.as. 252,719              1

73 Ústav hydrológie Slovneskej akadémie vied 251,875              1

74 Exdwarf consulting s.r.o. 251,650              1

75 Omnia KLF a.s. 245,000              1

76 Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied 237,275              3

77 SIMCON 234,969              1

78 I-Europa s.r.o. 233,335              4

79 Experimentálne medicínske centrum Slovenskej akadémie vied 233,247              1

80 Axon Neuroscience SE 231,079              1

81 Environmental institute s.r.o. 231,079              1

82 Tatramed software s.r.o. 231,079              1

83 Univerzita veterninárskeho lekárstva a farmácie 231,079              1

84 Ústav vied o zemi Slovneskej akdémie vied 231,079              1

85 Bratislavská vodárenská spoločnosť s.r.o. 224,438              1

86 Twenty communications s.r.o. 222,900              1

87 SAIA, n.o. 214,388              2

88 Technologický inštitút A. Ruprechtaas 202,500              1

89 Biomedical engineering s.r.o. 195,625              1

90 Slovenská rada pre zelené budovy 191,635              2

91 Motion zone s.r.o. 190,756              1

92 Daphen/institut aplikovanje ekol=ogie 185,875              1

93 Nucleocon s.r.o. 178,125              1

94 Energetické centrum Bratislava 173,899              3

95 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 173,344              2

96 Mestský ústav ochrany pamiatok 169,063              1

97 SAE-automation, s.r.o. 167,081              1

98 Mattig management partners s.r.o. 165,431              1

99 Slovenská asociácia pre elektromobilitu 162,000              1

100 Ústav vzdelávania a služieb 161,839              0

http://www.europa.eu/
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SR podpísalo 373 grantových zmlúv, čo je cca 1,52% zo všetkých podpísaných zmlúv. 

Úspešnosť projektov (žiadostí, ktoré sa končia podpísaním zmluvy) je 13,06%.  SR 

zaznamenalo celkovo 507 účastí organizácií (organizácie, ktoré sa zúčastňujú vo viacerých 

projektoch sa počítajú za každý projekt). Najúspešnejšie slovenské organizácie podľa sumy 

získaných prostriedkov sú uvedené v tabuľke nižšie. Kompletný zoznam úspešných projektov 

realizovaných v rámci programu Horizont 2020 obsahuje Príloha č.528. Menej ako polovica 

prostriedkov z programu (43,5%) získali súkromné spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie / vysoké 

školy získali 36% a cca 11% prostriedkov získali výskumné inštitúcie. 

Najúspešnejšie výskumné inštitúcie predkladajú projekty nielen v pozícii prijímateľa ale aj ako 

partner projekt, pričom účasť je vo viac ako v jednom projekte.  

Vedúce postavenie v rebríčku úspešných slovenských firiem zaujímajú univerzity. V prvej 

desiatke sa nachádza až 5 univerzít, dve organizácie Slovenskej akadémie vied a iba tri 

súkromné spoločnosti. Zastúpenie spoločností v rebríčku potvrdzuje vedúce postavenie 

verejných výskumných inštitúcií vo výdavkoch na vedu a výskum na Slovensku a potvrdzuje 

nízky záujem súkromných spoločností investovať do VaV. Výnimočné postavenie má 

Slovenská akadémia vied a jej organizácie. Pokiaľ by boli sčítané všetky prostriedky získané 

jej rôznymi organizáciami/inštitútmi v rebríčku TOP 100, SAV by sa zaradila celkovo na tretie 

miesto za Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne a akciovú spoločnosť 

Energochemica trading, vo výške získaných prostriedkov z programu HORIZONT2020.  

Tabuľka 13 Najúspešnejšie výskumné inštitúcie z pohľadu získaných prostriedkov (EUR) 

Najúspešnejšie verejné výskumné inštitúcie z pohľadu získaných prostriedkov (v mil. EUR) 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 12,90 

Univerzita Komenského v Bratislave 6,68 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 4,54 

Technická univerzita v Košiciach 2,76 

Slovenská Akadémia Vied 2,30 

Ústav informatiky, Slovenská Akadémia Vied 1,60 

Žilinská univerzita v Žiline 1,58 

Centrum vedecko technických informácií Slovenskej Republiky 1,53 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,39 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1,19 

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej Akadémie Vied 1,06 

Zdroj:  www.europa.eu – Horizont 2020 dashboard 

                                                
28 https://data.europa.eu/euodp/sk/data/dataset/cordisH2020projects 

http://www.europa.eu/
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Najviac prostriedkov získalo 5 tematických priorít programu : 

 potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, námorný, 

prístavný a vnútroriečny vodný výskum, bioekonómia,  

 tíming výnimočných výskumných inštitúcií s málo aktívnymi regiónmi v oblasti 

výskumu a vývoja, 

  Marie-Sklodowska Curie aktivity, 

  Informačné a komunikačné technológie, 

  bezpečná, čistá efektívna energia, 

 smart, zelená a integrovaná doprava.  

Tabuľka 14 TOP 10 najúspešnejších MSP 

TOP 10 najúspešnejších MSP podľa získaných prostriedkov (v mil. EUR) 

Farma Oborin s.r.o. 3,07  

Bavenior s.r.o. 1,40  

Saftra photonics s.r.o. 1,27  

Pedal consulting s.r.o. 1,22  

Kajo s.r.o. 0,99 

Microstep-Mis spol. s.r.o. 0,90 

Broadbit energy technologis s.r.o. 0,75 

BIC Bratislava spol s r.o. 0,65 

ViaEuropa competence centre s.r.o. 0,63 

Intersoft a.s. 0,60 

Zdroj:  www.europa.eu – Horizont 2020 dashboard 

Najčastejšie v pozícii partnera / prijímateľa sú pre slovenské spoločnosti inštitúcie z 

nasledovných krajín Nemecko,  Francúzsko,  Taliansko,  Španielsko,  Holandsko,  Veľká 

Británia,  Belgicko,  Rakúsko,  Česko a Švédsko. 

Z prieskumu realizovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na konci roku 

2018 vyplýva, že jedným z dôvodov malej účasti slovenských výskumníkov v programe 

Horizont je náročnosť spracovania projektu, najmä administratívna. Respondenti prieskumu 

dokonca hodnotia obdobie 2014 – 2020 za náročnejšie na predloženie žiadosti ako 

predchádzajúce obdobie 2007 – 2013. V porovnaní s OP VaI však respondenti hodnotia 

program Horizont lepšie ako OP VaI z pohľadu náročnosti predloženia žiadostí.29  

4.3.2 Erasmus+  

Hlavné línie podpory v rámci programu Erasmus+ sú podpora vzdelávania a mobility 

jednotlivcov s cieľom zlepšiť ich zručnosti a uplatnenie na trhu, spolupráca medzi 

                                                
29 Príloha č. 4 – vyhodnotenie dotazníkové prieskumu realizovaného SIEA 12/2018 

http://www.europa.eu/
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organizáciami s cieľom využívania inovatívnych postupov a vytvárania partnerstiev 

s priemyslom a podpora reformovania a modernizácie vzdelávacieho systému. Tieto línie plne 

korešpondujú s aktivitami OP VaI a OP Ľudské zdroje a spoločne zabezpečujú vzdelanostnú 

bázu pre ďalšiu podporu a rozvoj výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku.  

4.3.3 COSME / Európsky program pre MSP 

COSME je program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP na obdobie 2014-2020 

s rozpočtom cca 2,3 mld. EUR. Hlavné ciele programu COSME, zjednodušenie prístupu MSP 

k financiám, vytvorenie prostredia podporujúceho zakladanie podnikov a hospodársky rast ako 

aj budovanie podnikateľskej kultúry v členských štátoch EÚ, majú prispieť k rozvoju 

podnikateľského prostredia na európskej úrovni. COSME svojim zameraním prispieva 

k rozvoju medzinárodnej spolupráce podporou internacionalizácie a prístupu na zahraničné 

trhy. Zameraním na MSP vyjadruje presvedčenie EK o dôležitosti MSP v hospodárstve  EÚ.   

4.3.4 Program Európskej územnej spolupráce Stredná Európa  

Program Stredná Európa je zameraný na spoluprácu v krajinách a regiónoch strednej Európy 

s cieľom prispievať k zlepšeniu podpory inovácií, dostupnosti (dopravy a informačno-

komunikačných technológií), životného prostredia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti. 

Potenciál pre synergie je identifikovaný najmä vo vzťahu k tematickému cieľu 1 Investičnej 

priority 1b: Podpora podnikových investícií do výskumu a inovácií, a rozvoja prepojení a 

synergií v podnikateľskom prostredí, výskumno-vývojových centier a vyššieho vzdelania. 

Takáto spolupráca posilňuje potenciál v technologicky orientovaných oblastiach, zlepšuje 

transfer výsledkov výskumu a vývoja a  stimuluje vytváranie spoločných iniciatív a klastrov.  

4.3.5 Program Európskej územnej spolupráce Dunaj 

Program EÚS Dunaj plní funkciu doplnkového zdroja pre financovanie Stratégie EÚ pre 

dunajský región, najmä pre lepšiu identifikáciu, sieťovanie a koordináciu spoločných opatrení 

a aktivít. V rámci programu Dunaj boli identifikované tematické ciele, ktoré sú v korelácii s 

tematicky koncentrovanými zdrojmi stanovenými v hlavných programoch SR. 

Komplementarity a synergie je možné identifikovať vo vzťahu k spolupráci a transferu 

poznatkov v oblasti výskumu a inovácií v rámci ktorého sa očakáva užšia spolupráca s 

krajinami CZ, AT, HU, DE, RO, SB, CR, SI a zriadenie Inovačného fondu pre dunajský región. 

Pre dosiahnutie konkurencieschopnosti a zamestnanosti je potrebné v kľúčových oblastiach 

posilniť spoluprácu pre vytváranie sietí, spolupráce, ktoré budú zahŕňať SAV, univerzity, 

výskumné centrá, nadnárodné spoločnosti, MSP, a regionálne a miestne samosprávy. V rámci 

výskumu, vývoja a inovácií má SR záujem o medzinárodnú spoluprácu v rámci Stratégie EÚ 

pre dunajský región pri zapájaní sa do ESFRI.V uvedených oblastiach je možné identifikovať 

aj synergie a komplementarity s OP VaI.  

4.3.6 Zastúpenie Slovenska v ERA 

Pri hodnotení výkonnostných parametrov VVI na Slovensku nemožno nespomenúť nízku 

mieru internacionalizácie. Problémom Slovenska je nízka účasť v kľúčových programoch a 
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iniciatívach Európskeho výskumného priestoru. Slovensko disponuje nízkym počtom 

projektových účastí v projektoch, ktoré by predstavovali kvalitatívnu medzinárodnú špičku. V 

7. Rámcovom programe EÚ pre výskum a vývoj30 bolo celkovo zaznamenaných 2590 účastí v 

projektových žiadostiach, z  čoho vzniklo celkovo 470 slovenských účastí v 376 projektoch. 

Celkovo kontrahovaný príspevok EK je vo výške 73,52 mil. EUR. V prepočítaní na jedného 

obyvateľa nás to radí až na 25. miesto medzi krajinami EÚ. Ešte horšie je Slovensko vo 

financovaní VaV vo vzťahu k HDP, kde je až na 27. mieste. Výška príspevku EK na jednu 

účasť je na Slovensku pomerne malá (156 429 EUR), za čo môže nielen úloha slovenských 

organizácií v projektoch (koordinovali sme len 36 projektov a z toho 6 výskumných), ale aj 

platy vedcov, ktoré predstavujú značnú časť rozpočtov projektov. Negatívna bilancia účasti 

Slovenska v 7. RP EÚ sa týka všetkých typov výskumných inštitúcií zo štátneho, verejného, 

ako aj súkromného sektora. Pomerne malé je tiež zapojenie do spoločných iniciatív v rámci 

ERA. Slovensko sa zapojilo celkovo do 13 z 86 ERA-NETov, pritom až v 8 z nich je ako 

účastník de facto výskumná organizácia a nie grantová agentúra alebo ministerstvo. 

Slovenská republika má zastúpenie len v polovici z 36 Európskych technologických platforiem. 

V rámci Spoločného programovania je Slovensko zapojené do 3 z 10 takýchto iniciatív.31 

Medzi najúspešnejšie inštitúcie patrí Slovenská akadémia vied, Technická univerzita v 

Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave a Ardaco, s.r.o.. 

Horizontálnou prioritou RIS3 SK je podpora excelentnosti vo výskume, ktorá je nevyhnutnou 

podmienkou pre budúce high-tech inovácie v dlhšom časovom horizonte. Projekty v rámci ERA 

predstavujú to najkvalitnejšie z európskej, ale aj svetovej vedy. Potrebou Slovenska je zvýšiť 

počet účastí v uvedených typoch projektov pre všetky typy inštitúcií prostredníctvom 

uplatnenia princípov synergie a komplementarity medzi OP VaI a ERA a ostatných 

relevantných medzinárodných programov, stratégií a iniciatív .    

4.3.7 Program INTERREG EUROPE 

Program medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPE je zameraný na spoluprácu 

európskych regiónov s cieľom prekonať regionálne rozdiely a vytvoriť predpoklady pre vznik 

inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európy. Cieľom programu je vytvoriť priestor pre 

identifikovanie, šírenie a výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi regiónmi a ich 

následný transfer do národných hlavných operačných programov, čím prispeje ku 

zefektívneniu a zlepšeniu implementácie týchto programov 

V rámci operačného programu INTERREG EUROPE je možné identifikovať komplementaritu 

s OP VaI v rámci prioritnej osí 1 Výskum, technologický vývoj a inovácie, prioritnej osi 2 

konkurencieschopnosť MSP a prioritnej osi 3 Nízkouhlíkové hospodárstvo. Vybrané tematické 

ciele programu z veľkej časti odzrkadľujú tematickú koncentráciu stanovenú pre hlavné 

operačné programy cieľa 1 – Investovanie do rastu a zamestnanosti. Práve toto rovnaké 

                                                
30 V medzinárodných programoch týkajúcich sa inovácií je situácia ešte horšia - v programe CIP (Competitiveness and Innovation 
Framework Programme) Slovenská republika prakticky nemá projektové účasti.  
31 Zdroj údajov k účasti v 7.RP: E-corda 21. 2.2014 
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zameranie programov spadajúcich pod oba ciele prispieva ku ich väčšej synergii a posilňuje 

komplementárny charakter programu interregionálnej spolupráce voči hlavným operačným 

programom.  

Synergia s OP VaI bude dosiahnutá prostredníctvom dvoch typov intervencií, a to platforiem 

zameraných na politické vzdelávanie (Policy Learning Platforms), ktoré zabezpečujú 

kapitalizáciu získaných poznatkov v jednotlivých tematických oblastiach a podporujú ich 

prenos do hlavných programov a prostredníctvom projektov interregionálnej spolupráce 

(Interregional Cooperation Projects), ktorých povinným výstupom sú akčné plány popisujúce 

proces prenosu získaných poznatkov do národného/regionálneho operačného programu 

každého zapojeného regiónu a ktorých implementácia sa monitoruje na úrovni programu.  

Okrem vyššie uvedených synergií a komplementarít boli identifikované prepojenia aj medzi 

OP VaI a  operačnými programami európskej územnej spolupráce. 

4.3.8 Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2014 – 2020 (OP CS SR 
- AT) 

Komplemetaritu s OP CS SR-AT je možné identifikovať v prioritnej osi 3 Podpora 
inteligentného a inkluzívneho regiónu cezhraničnej spolupráce (pracovný názov prioritnej osi) 
v rámci ktorej sú podporované aktivity prispievajúce k plneniu tematického cieľa 1, 10 a 11. 
Konkrétne aktivity sú zamerané najmä na vytváranie spoločných platforiem s cieľom posilniť 
transfer technológií, budovanie kapacít, budovanie a rozvoj klastrov, spoločný vývoj 
inovatívnych služieb a produktov. 

4.3.9 Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 
– 2020 (OP CS SR - CZ) 

OP CS SR-CZ prostredníctvom svojej Investičnej priority 1.2 Podpora podnikových investícií 

do výskumu a vývoja, a rozvoja prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a 

vývoja a vyššieho vzdelávania (1b) sa realizujú aktivity, ktoré napomáhajú k rozvoju 

regionálnej spolupráce, pričom ide najmä aktivity zamerané na prepájanie a podporu 

cezhraničnej spolupráce medzi subjektmi výskumu, vývoja a inovácií a podnikateľskou sférou, 

vytváranie cezhraničných inovačných platforiem (sietí)  a prenos výsledkov aplikovaného 

výskumu do praxe a jeho ďalšia komercializácia subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom 

regióne. Uvedené aktivity sú komplementárne so zameraním OP VaI na podporu budovania 

výskumných personálnych a technických kapacít vedecko-výskumnej a podnikateľskej sféry, 

ako aj spolupráce medzi vedecko-výskumnou a podnikateľskou sférou, pričom dôležitým 

aspektom je aj internacionalizácia výskumu a vývoja a MSP.  
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Okrem OP VaI je na Slovensku ešte niekoľko iných národných programov podporujúcich 

medzinárodnú spoluprácu. Aj napriek skutočnosti, že existuje niekoľko národných nástrojov 

ako aj možností v rámci EÚ, sa Slovensko zaraďuje medzi menej aktívne krajiny. Účasťou v 

medzinárodných projektoch excelentného  výskumu sa SR zaraďuje na posledné miesta 

spomedzi krajín EÚ. 

5.1. Analýza iných podporných programov VaV na Slovensku so 

zameraním na podporu medzinárodnej spolupráce  

K rozvoju medzinárodnej spolupráce v oblasti VVaI prispievajú na úrovni štátu najmä národné 

politiky a nástroje na podporu výskumu, vývoja a inovácií, z ktorých následne vychádza ďalšia 

súvisiaca podpora na úrovni EÚ a zapájanie do medzinárodných programov. Sú to a to najmä 

tieto nástroje: 

 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR do roku 2020, ktorá  má za 

jeden zo svojich cieľov prepájanie jednotlivých opatrení v rámci politiky výskumu a vývoja, 

financovaných z rôznych zdrojov (EŠIF, národné verejné zdroje, súkromné zdroje)32, ako 

                                                
32 V období 2007 - 2013 bola implementácia štátnej vednej a technickej politiky charakterizovaná väčším množstvom strategických 
dokumentov, ktoré upravovali jej realizáciu (Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015; Stratégia Fénix; 
Stratégie Minerva; Stratégia Minerva 2.0; Národný program reforiem na príslušný rok). Toto v praxi spôsobilo, že implementácia 
štátnej vednej a technickej politiky bola pomerne neprehľadná a skôr bolo pre ňu charakterizovaná realizácia ad-hoc opatrení 
realizovaných v zmysle viacerých spomínaných stratégií.  

5. Možnosti podpory 

projektov medzinárodnej 

VaV spolupráce na 

Slovensku 
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aj zabezpečovať ich synergiu s ostatnými politikami - ako sú politika vzdelávania; inovačná 

politika a ďalšie. 

 vyhlasovanie spoločných, resp. komplementárnych výziev v rámci Operačného programu 

Výskum a inovácie a Agentúry na podporu výskumu a vývoja, resp. aj iných národných 

zdrojov zameraných na podporu výskumu a vývoja, 

 vyhlasovanie spoločných, resp. komplementárnych výziev Slovenskou inovačnou 

a energetickou agentúrou financovaných z národných zdrojov zameraných na podporu 

výskumu, vývoja a najmä inovácií.  

V rámci národných zdrojov na výskum, vývoj a inovácie je potrebné uvažovať primárne s 

komplementaritou a synergiami s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja a Slovenskou 

inovačnou a energetickou agentúrou, ktoré sú hlavné grantové agentúry na podporu 

výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom súťažného financovania z verejných zdrojov. 

Synergie a komplementárne financovanie je realizované nasledovne: 

 Realizácia komplementárnych výziev medzi OP Výskum a inovácie a Agentúrou na 

podporu výskumu a vývoja a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou: v prípade 

vyhlásenia výzvy OP VaI z oblasti podpory výskumu a vývoja by mala existovať 

komplementárna, resp. nadväzujúca výzva z Agentúry na podporu výskumu a vývoja.  

 APVV plní úlohu inštitúcie, ktorá podporuje udržateľnosť projektov financovaných zo 

štrukturálnych fondov EÚ - a to tak už podporených v období 2007 - 2013 z Operačného 

programu Výskum a vývoj, ako aj nových, ktoré sú podporované z OP Výskum a inovácie 

v rokoch 2014 - 2020. Výzvy APVV by mali zohľadňovať skutočnosť, kde už existujú 

podporené výskumné centrá a podmienky vo svojich výzvach prispôsobiť tomu, aby 

podporovali udržateľnosť projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorá je podmienkou 

každého projektu. Štrukturálne fondy EÚ slúžia na financovanie 

infraštruktúry/prístrojového vybavenia, ktoré by malo byť používané v projektoch APVV. 

APVV by malo podporovať realizáciu výskumu a vývoja na infraštruktúre zakúpenej z 

prostriedkov EŠIF. 

5.1.1 Agentúra na podporu výskumu a vývoja ( APVV)  

APVV je národnou grantovou agentúrou a jedinou dominantnou grantovou agentúrou 

podporujúcou výskum a vývoj na Slovensku zo štátneho rozpočtu vo všetkých odboroch vedy 

a techniky.  

Jej hlavným poslaním je podporovať špičkový základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj 

vo všetkých odboroch vedy a techniky vrátane interdisciplinárneho a multidisciplinárneho  

výskumu, ktorý uskutočňuje sektor vysokých škôl, štátny sektor výskumu a vývoja, 

podnikateľský a neziskový sektor ako aj fyzické osoby výskumu a vývoja v zmysle 

živnostenského  zákona33. Ďalším poslaním agentúry je stimulovať účasť subjektov výskumu 

a vývoja v SR v medzinárodných a Európskych programoch a iniciatívach ako aj podporovať 

dvojstrannú či mnohostrannú spoluprácu v oblasti vedy a techniky.  

                                                
33 Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) účinný od 09.04.2020 do 30.09.2020 
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Podpora projektov medzinárodnej spolupráce je jedným z 5 cieľov podprogramu APVV.  

Tabuľka 15 Počet podaných a podporených bilaterálnych projektov v roku 2018 

Počet podaných a podporených bilaterálnych projektov v roku 2018 

Výzva Počet podaných 
projektov 

Počet podporených 
projektov na financovanie  

Suma alokovaná na 
výzvu  v EUR 

Slovensko – Portugalsko 2018 41 12 66 000 

Slovensko – Poľsko 2018 91 17 66 400 

Slovensko – Srbsko 2018 67 17 80 000 

Slovensko – Kórea 2018 13 10 80 000 

Slovensko – Čína RD 2018 18 3 720 000 

Slovensko – Izrael RD 2018 12 3 480 000 

Spolu 242 62 1 492 400 

Zdroj: Výročná správa APVV za rok 2018 

Najviac prostriedkov v  roku 2018 a 2019 bolo alokovaných na výzvy s Čínskou ľudovou 

republikou a Izraelským štátom.  Predkladané projekty museli byť v súlade so stratégiou 

výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. Projekty mohli mať charakter základného 

alebo aplikovaného výskumu alebo vývoja, v rámci ktorých si žiadať sám vyberal vedný odbor. 

Výzva v roku 2018 bola v poradí už tretia výzva s Čínskou republikou (v r. 2015 a 2017). 

Alokovaná výška finančných prostriedkov na túto výzvu bolo 720 tis. EUR. Na jeden projekt 

bolo možné získať až 240 tis. EUR. Priority stanovené výzvou boli: materiálový výskum, 

nanotechnológie, laserové technológie a IKT. Doba realizácie 2018 – 2021. Vo výzve bolo 

podaných 18 žiadostí, podporené sú 3 projekty.  

 

Výzva roku 2018 s Izraelskou republikou mala alokovanú výšku 480 tis. EUR, pričom výška 

grantu pre jeden projekt bola obmedzená na 160 tis. EUR. Hlavné priority boli IS a IKT 

v zdravotníctve, kyber bezpečnosť a komunikačné systémy – chytré autá vesmírny výskum 

navigačné systémy.  Doba realizácie projektov je 2018 – 2020. Vo výzve bolo podaných 12 

žiadostí, z ktorých sú financované 3 projekty.  

 

Výzvy pre ďalšie programy bilaterálnej spolupráce boli zamerané na prípravu spoločných 

medzinárodných projektov, prípravu spoločných publikácií a iných výstupov, aktívnu účasť na 

konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí, vzájomné využívanie 

prístrojovej a laboratórnej techniky, zbieranie výskumných materiálov, zapojenie doktorandov 

a /alebo mladých vedeckých pracovníkov.  

 

Ďalšia výzva agentúry boli venované financovaniu projektov 7. rámcového programu 

Európskeho spoločenstva  (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné 

činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (Euratom). Hlavným cieľom tejto 

výzvy bola podpora aktívnej účasti slovenských špičkových pracovníkov a kolektívov výskumu 

a vývoja v 7. rámcovom programe ES pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné 
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činnosti prostredníctvom dofinancovania nákladov na realizáciu návrhov výskumných 

projektov 7. RP, ktoré získali podporu od Európskej komisie. V rámci tejto výzvy bolo možné 

dofinancovať úspešným žiadateľom aktivity až do výšky 25% celkových oprávnených nákladov 

poskytnutých na základe rozhodnutia EK, a to vrátane záverečného príspevku vyplateného po 

skončení riešenia projektu 7RP. 

 

Ďalší príspevok APVV k rozvoju medzinárodnej spolupráce je prostredníctvom výzvy, ktorá 

bola zameraná na refundáciu nákladov rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie 

do roku 2020 – Horizont 2020 (PP H2020). Cieľom výzvy bolo podporiť zvýšenie účasti 

slovenských organizácií výskumu a vývoja na koordinácii alebo účasti na riešení projektov 

v programe Horizont 2020. Podpora prípravy projektu bola určená všetkým sektorom výskumu 

a vývoja v zmysle zákona č. 172/ 2005 Z. z. (Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a 

vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov) vrátane výskumných podnikov 

a neziskového sektora. Výška podpory na jedného žiadateľa bola 3000 EUR, ak bol žiadateľ 

koordinátor a 2000 EUR, ak bol žiadateľ člen konzorcia hodnoteného projektu Horizont 2020. 

V rámci PP Horizont 2020 v roku 2018 agentúra financovala 53 projektov v celkovej výške 112 

tis. EUR. 

 

Agentúra v roku 2018 poskytla aj štátnu pomoc na riešenie projektov výskumu a vývoja 

podľa Schémy podpory výskumu a vývoja  SA42450 a podľa Schémy podpory výskumu 

a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci ) v znení 

Dodatku č. 1 SA.49175. Agentúra tiež poskytla minimálnu pomoc ad hoc a to v rámci verejnej 

výzvy PP H2020. 

 

V roku 2018 bola v rámci schém štátnej pomoci poskytnutá pomoc 36 subjektom. Celkový 

objem poskytnutej pomoci predstavoval 2 500 198 EUR. Minimálnu pomoc ad hoc poskytla 

APVV 9 subjektom vo výške 25 tis. EUR. Išlo o projekty podporené v rámci programu PP 

H2020. Schéma podpory výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení Dodatku č. 1 

(schéma štátnej pomoci SA.49175) je platná do 31. 12. 2020. 

V roku 2019 bola vyhlásená iba výzva na podporu mladých vedeckých pracovníkov 

s označením MVP 2019. Zámerom výzvy je podporiť zapojenie mladých vedeckých 

pracovníkov do riešenia projektov výskumu a vývoja ako aj ich zapojenie do publikačnej 

činnosti výsledkov výskumu a vývoja. Cieľom výzvy je zvýšiť atraktívnosť kariéry mladých 

vedeckých pracovníkov. Výzva je otvorená s minimálnym objemom finančných prostriedkov 

100 tis. EUR. Podpora sa realizovala formou paušálnej refundácie oprávnených nákladov 

vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka vo výške 1 000 EUR34. Výzva 

bola uzavretá v novembri 2019.  

 

Ďalšou výzvou (multilaterálnou) vyhlásenou v roku 2019 bola výzva Dunajskej stratégie 

2019. Výzva bola vyhlásená v súlade s Programom na financovanie projektov multilaterálnej 

                                                
34 Pôvodná minimálna výška v čase vyhlásenia výzvy bola 1 tis.  EUR a maximálna 5 tis. EUR. Táto bola rozhodnutím 
Predsedníctva APVV znížená.  
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vedecko-technickej spolupráce v dunajskom regióne, podpísanom dňa 14. 7. 2016 medzi 

Federálnym ministerstvom vedy, výskumu a financií Rakúskej republiky, Ministerstvom 

školstva, mládeže a športu Českej republiky, Ministerstvom školstva vedy a technologického 

rozvoja Srbskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, ktorého cieľom je riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi 

organizáciami dotknutých krajín a Francúzskej republiky. Jej cieľom bolo nadviazanie novej 

alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce medzi krajinami 

dunajského regiónu a Francúzska. Výzva je v súčasnosti ukončená.  

 

Všeobecná výzva (VV 2019) bola tiež vyhlásená v r.2019 na riešenie projektov výskumu 

a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Táto výzva nemal obmedzenia 

vecného zamerania predkladaných projektov ako ani vedných odborov. Zámerom výzvy bolo 

zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja.  Požiadavkou však bolo definovať projekt v oblasti 

základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo vývoja tak, ako to je definované 

v paragrafe 2 ods. 2, 3, 4 zákona č. 172/2005 (Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu 

a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov). Celkový disponibilný objem finančných 

prostriedkov bol 33 mil. EUR. Maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt bol 250 

tis. EUR. 

 

5.1.2 Slovenská energetická a inovačná agentúra (SEIA) 

SIEA sa zúčastňuje na medzinárodných projektoch zameraných na podporu udržateľného 

využívania obnoviteľných zdrojov energií a zvyšovania energetických úspor. V minulom 

programovom období 2007 - 2013 realizovala najmä projekty v rámci európskych 

komunitárnych programov, ktorými sú Inteligentná Energia – Európa (IEE) a 7. rámcový 

program (FP7).  V aktuálnom programovom období 2014 - 2020 sa SIEA zameriava 

predovšetkým na projekty spadajúce pod rámcový program Európskej únie (EÚ) pre výskum, 

vývoj a inovácie - Horizont 2020, čím prispieva k rozvoju medzinárodnej spolupráce. 

 

V súlade so  Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, ktorú schválila 

Európska komisia ako ex ante kondicionalitu pred vypracovaním Operačného programu 

Výskum a inovácie, implementuje SIEA dva národné projekty:  

- Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 

- Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku.  

Oba projekty prispievajú ku zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenských mikro-, malých 

a stredných podnikov zvýšením ich inovačnej schopnosti, vytváraním kreatívnych klastrov 

a sietí, čím nepriamo pôsobia na zvýšenie medzinárodnej spolupráce.  
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V rámci pôvodného Operačného programu Výskum a inovácie35, SIEA administruje výzvy 

zamerané na podporu inovácií a technologického transferu a na podporu na podporu nových 

a začínajúcich MSP. Zároveň ako prijímateľ projektu zodpovedá za realizáciu dvoch 

národných projektov. Sprostredkovateľským orgánom v prípade týchto výziev a projektov je 

Ministerstvo hospodárstva SR. 

V predchádzajúcom programovom období (2007 – 2013) SEIA administrovala výzvy, ktoré boli 

súčasťou OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Tieto zahŕňali okrem iných aj 

opatrenia podporujúce inovačné aktivity v podnikoch a inovácie a technologické transfery. Jej 

príspevok k rozvoju medzinárodnej spolupráci v oblasti výskumu a vývoja bol skôr nepriamy.  

 

Program medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael 

Program podporuje rozvoj bilaterálnej spolupráce  medzi krajinami v oblasti priemyselného 

výskumu a experimentálneho vývoja prostredníctvom spoločných projektov v oblastiach 

spoločného záujmu.  

 

Projekty z programu spolupráce Interreg Europe:  

Medzinárodný projekt spolupráce klastrov ClusterFY - projekt vytvára podmienky pre 

integráciu klastrov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom zvýšiť potenciál 

hodnotových reťazcov, rast schopností komercionalizovať znalosti a vytvárať revolučné 

inovačné riešenia primárne v oblastiach inteligentnej špecializácie SR. Projekt je stále 

v implementácii.  

 

SEIA sa tiež podieľa na projektoch medzinárodného programu Interreg Central Europe, 

ktorého cieľom je podporovať spoluprácu medzi krajinami regiónu strednej Európy.  

Oblasť inovácií je jednou z podporovaných oblastí programu (ďalšie sú životné prostredie, 

kultúra, doprava, nízko-uhlíkové hospodárstvo).  

 

Príklady projektov podporujúce medzinárodnú spoluprácu:  

- Medzinárodný projekty spolupráce klastrov ClusterCOOP 

- Visegrad Innovate 

- Centramo 

- Projekty v oblasti energetiky: CraftEdu, INCI NZEB &EMMA, 

START2ACT,m TOGETHER, ODYSEE/MURE 2012 a ďalšie. 

5.1.3 VEGA 

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA)  je vnútorným grantovým systémom pre rezort 

školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení 

                                                
35 Európska komisia na konci roka 2019, s účinnosťou od 13. 12. 2019 schválila zlúčenie Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra s Operačným programom Výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020, OP VaI sa stal časťou 

OP II.  
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projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov 

SAV. Navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi SAV výšku 

dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých 

projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov. Svojou činnosťou vytvára základňu na 

medzinárodnú vedeckú spoluprácu. 

 

VEGA je stabilný systém, fungujúci od roku 1996 bez prerušenia, čím dlhodobo zabezpečuje 

koordinovaný postup medzi Slovenskou akadémiou vied (SAV) a vysokými školami pri výbere 

projektov na ich realizáciu na základe dohody medzi ministerstvom a SAV z novembra 1995 

o vytvorení spoločnej vedeckej agentúry. Aj vďaka finančným príspevkom VEGA sa zvyšuje 

počet publikácií evidovaných v databáze Web of Science Core Collection (WoS CC) v rokoch 

2006 až 2017. Medziročne narástol počet publikačných výstupov podporených VEGA vo WoS 

CC o 33 % (3279/2462), o 22 % (1018/837) pri projektoch SAV a o 39 % (2261/1625) pri 

projektoch z rezortu školstva.36 

 

Vega financuje projekty vysokých škôl, SAV ako aj súkromných vedeckých/výskumných 

inštitúcií. Tie predkladajú svoje projekty na základe výzvy. Po úspešnom hodnotení je im 

pridelený grant. Počet všetkých riešiteľov v zaregistrovaných projektoch VEGA so začiatkom 

riešenia v roku 2019 bol 6 182, z toho 5 261 evidovaných riešiteľov z rezortu školstva a 921 z 

pracovísk SAV. Finančné požiadavky na celé obdobie riešenia uvedených projektov boli vo 

výške  50 145 077 EUR, čo predstavuje v priemere 52 180 EUR/projekt. Hodnotiaci proces sa 

uskutočňuje v dvoch kolách. Medziročne počet vyradených projektov v obidvoch kolách klesá.   

Na základe údajov uvedených vo Výročnej správe za rok 2018 je možné konštatovať, že cca 

80% z finančných príspevkov VEGA slúži na úhradu materiálových nákladov projektov (39%), 

cestovných nákladov (23%) a nákup služieb (17%).  

 
5.1.4 Medzinárodné laserové centrum (MLC) 

Medzinárodné laserové centrum má pretrvávajúcu dlhodobú spoluprácu s veľkým množstvom 

rôznych vzdelávacích a výskumných inštitúcií tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Prístup k 

svojej infraštruktúre dnes MLC poskytuje viacerými formami, najčastejšou formou pretrvávajú 

zmluvne dohodnuté domáce a medzinárodné projekty, edukačné aktivity v spolupráci s 

vysokými školami a priame bilaterálne spolupráce s rôznymi partnermi. Prístup k zariadeniam 

centra je tiež poskytovaný individuálne a to tak pracovníkom domácich, ako aj zahraničných 

pracovísk v rámci niekoľkodňových až niekoľkomesačných pobytov resp. stáží.  

 

MLC spolupracuje na viacerých projektoch HORIZONT-u ako partner: 

- H2020-Laserlab Europe IV,  

- H2020-Euro-BioImaging,  

- COST Action OC-2015-2-20131,   

- COST Action CA16220.  

                                                
36 Zdroj: Výročná správa Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a 
Slovenskej akadémie vied za rok 2018 
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Významná je aj publikačná činnosť MLC v domácich aj zahraničných publikáciách.  Za rok 

2018 malo MLC celkovo 53 publikácií. 

5.1.5 Horizontálna podpora účasti Slovenskej republiky v Európskom výskumnom 
priestore – Projekt SK4ERA  

Strategickým cieľom projektu je vytvorenie funkčného systému odbornej podpory účasti 

slovenských inštitúcií z verejného sektora a podnikov v európskom  výskumnom priestore 

a v európskych výskumných a inovačných programoch. Zvýšenie počtu projektov 

medzinárodnej spolupráce je jedných z čiastkových strategických cieľov projektu. Primárne 

projekt zlepšuje kvalitu poskytovaných informácií a služieb pre výskumníkov v rámci ERA 

v prioritných oblastiach RIS3 SK.  

 

Cieľom tejto aktivity je koordinované riadenie medzinárodného networkingu, ktorého 

výsledkom by mala byť zvýšená účasť všetkých typov slovenských výskumných inštitúcií v 

medzinárodných výskumných konzorciách v oblastiach špecializácie RIS3 SK. Podujatia sú 

realizované aj na území Slovenskej republiky, pričom ide o podporu všetkých typov podujatí 

(informačné dni, tzv. match-makingové podujatia) a súvisiacich hodnotiacich a analytických 

činností, ktorých cieľom je zvýšiť účasť výskumných inštitúcií Slovenskej republiky v 

Európskom výskumnom priestore. Podporované sú aj podujatia organizované 

prostredníctvom aktivít styčnej kancelárie Slovenskej republiky v Bruseli, pričom sú 

podporované networkingové podujatia, ktorých cieľom je viac integrovať Slovenské výskumné 

inštitúcie do konzorcií, ktoré majú dobré šance byť úspešnými v programe Horizont 2020. 

Projekt sa realizuje od januára 2016 a predpokladané ukončenie je v decembri 2023. Projekt 

implementuje Centrum vedecko-technických informácií, organizácia MŠVVaŠ SR. (Viac 

informácií je uvedených v kapitole 4.1.1 

 
5.1.6 Slovak Liaison office for research and development (SLORD) / styčná 

kancelária Slovenskej republiky pre výskum a vývoj v Bruseli 

Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli bola zriadená MŠVVaŠ SR a Centrom 

vedecko-technických informácií SR. Svoju činnosť začala 2. januára 2014. Má niekoľko 

cieľom, prostredníctvom ktorých prispieva k rozvoju medzinárodnej spolupráce v oblasti 

výskumu a vývoja. Svoje služby slovenským výskumníkom a vedeckým pracovníkom 

poskytuje bezplatne.  

Ciele kancelárie: 

 Zlepšenie komunikácie s európskymi inštitúciami v oblasti výskumu a vývoja, 

 Zlepšenie komunikácie s ostatnými inštitúciami pôsobiacimi v Bruseli, 

 Zlepšenie komunikácie s medzinárodnou výskumnou a inovačnou komunitou, 

 Zlepšenie informačných tokov medzi európskymi inštitúciami a slovenskými 

výskumníkmi a inovátormi, 

 Podpora a lobbing slovenskej účasti na tvorbe európskych výskumných 

a inovačných politík, 

 Zviditeľňovanie slovenského výskumu a vývoja na európskej úrovni, 

 Vytvorenie zázemie pre slovenské výskumné inovačné inštitúcie v Bruseli, 
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 Identifikácia potenciálnych partnerov a spoluprác, 

 Poskytovanie konzultácií pre slovenských výskumníkov. 

Kancelária poskytuje služby v oblasti informovania, pri príprave výskumných a inovačných 

projektov a propagácii slovenského výskumu a vývoja. Súčasťou služieb je aj možnosť využitia 

rokovacích priestorov priamo v jej priestoroch.   

5.2. Porovnanie výsledkov a výkonnosti systému výskumu a vývoja v SR 

5.2.1 Vedecké publikačné výstupy a odvodené ukazovatele pre SR v porovnaní so 
zahraničím 

Nasledujúca  časť založená na spracovaní údajov registrovaných v databáze Web of Science 

Core Collection (WoS, WoS CC) a jej súčasti InCites, ktoré boli v databáze aktualizované 28. 

6. 2019. Ukazovatele, ktoré sa tu uvádzajú ako napr. počet publikácií nie je konečný, pretože 

najmä publikácie typu konferenčný príspevok sú do databázy Web of Science zaraďované aj 

s väčším časovým oneskorením (rok i viac). Počet citácií je časovo premenný, časom obvykle 

narastá, čo sa prejavuje na hodnotách bibliometrických ukazovateľov odvodených od počtu 

citácií. Výraz slovenský autor označuje autora publikácie registrovanej v databáze WoS s 

príslušnosťou ku krajine Slovensko (analogicky platí aj pre pomenovanie autorov iných krajín). 

Príspevok Slovenska k portfóliu všetkých vedeckých publikácií registrovaných vo svetovej 

citačnej a abstraktovej databáze Web of Science Core Collection s viac ako 6 000 vedeckými 

publikáciami tvoril v roku 2018 asi 0,23 % a k tvorbe publikácií v rámci Európskej únie s 28 

členskými štátmi (ďalej EÚ) prispel 0,74 %, čím si udržal minuloročné 19. miesto spomedzi 28 

krajín EÚ. V prepočte vytvorených vedeckých publikácií na 1000 obyvateľov Slovensko 

dosahuje priemer 1,1, čo je na úrovni Litvy, Poľska a Maďarska a mierne nižšie ako je priemer 

EÚ (1,6). Situácia v jednotlivých krajinách EÚ v porovnaní s priemernou hodnotou EÚ je 

ilustrovaná v grafe 1, v ktorom je zohľadnený aj podiel voľne prístupných publikácií (Open 

Access, OA). 
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Graf 1 Počet vedeckých publikácií na 1000 obyvateľov (EÚ-28, rok 2018) 

 
Zdroj: Web of Science Core Collection a Eurostat 

V súčasnosti je aktuálnou požiadavka na sprístupnenie jednak publikácií ako aj údajov, ktoré 

sú výsledkom výskumu finančne podporovaných z verejných zdrojov. Má sa tým zabezpečiť 

jednoduchý a rýchly (online) prístup k najnovším vedeckým poznatkom s cieľom ďalej nové 

poznatky rozvíjať a využívať ich. Takmer tretina celkového počtu vedeckých publikácií s 

afiliáciou Slovensko je publikovaných voľne prístupnou formou a z nich je nadpolovičná 

väčšina sprístupnená zlatou cestou prostredníctvom online  

Graf 2 Percentuálne zastúpenie voľne prístupných publikácií 

  

Zdroj: Web of Science Core Collection (celkový počet publikácií vytvorených v roku 2018 udáva číslo vo vnútri 
stĺpca) 
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Open Access časopisov registrovaných v zozname OA vedeckých časopisov-DOAJ. Tým 

Slovensko prevýšilo priemernú hodnotu EÚ, súčasne aj celosvetový priemer (graf 2) a zaradilo 

sa na 21. pozíciu v rámci krajín EÚ-28. 

Slovensko prispieva k svetovému počtu citácií  0,2 % a k počtu citácií EÚ-28  0,6 %, čo je v 

oboch prípadoch na úrovni dosiahnutej v roku 2017. Priemerné percento publikácií vydaných 

v roku 2018, ktoré boli doteraz citované aspoň jeden raz je 35 %, čo je mierne pod svetovým 

priemerom (39 %) a priemerom EÚ-28 (44 %). V prípade voľne prístupných OA publikácií je 

44 % publikácií s príslušnosťou k Slovensku z roku 2018 citovaných aspoň raz; priemer EÚ je 

53 %.  Na Slovensku voľne prístupné publikácie tvoria 17 % a ich príspevok k celkovému počtu 

citácií je 25 %, teda prispievajú jednou štvrtinou k celkového počtu citácií na publikácie 

slovenských autorov, ktoré boli publikované v roku 2018. 

Priemerný počet citácií na jednu publikáciu z roku 2018 dosahuje svetovo hodnotu 1,28, na 

úrovni EÚ-28 1,48 a na úrovni Slovenska 1,18. Priemerná citovanosť publikácií slovenských 

autorov v režime voľného prístupu (1,77 citácií na publikáciu) prevyšuje priemernú hodnotu 

dosiahnutú v EÚ-28  (1,6 citácií na publikáciu).  

Účasť priemyselného sektora ako spoluautora publikácií je vo všeobecnosti nízka; vo svete 

predstavuje 1,7 % publikácií, v EÚ-28 2,7 % a na Slovensku 1,4 % publikácií. Najvyššie 

zastúpenie na tvorbe publikácií, ktoré dosahuje 7 %, má priemyselná sféra v Dánsku, V 

porovnaní s rokom 2017 sa tento ukazovateľ pre svet a EÚ-28 výrazne nezmenil, avšak pre 

Slovensko znamená dvojnásobný nárast.  

Podiel publikácií z roku 2018, ktoré boli vytvorené v medzinárodnej spolupráci predstavuje  na 

Slovensku 51 %, v EÚ-28 priemerne 43 % a na svetovej úrovni priemerne 22 %. Situáciu na 

Slovensku, EÚ-28 a vo svete znázorňuje nasledujúci graf. 



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

99 

Graf 3 Vybrané ukazovatele publikačnej tvorby a citačných ohlasov na Slovensku, EÚ a vo svete (rok 2018) 

 
Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites 

Zastúpenie publikácií v šiestich základných odboroch vedy podľa  členenia OECD na 

Slovensku, v EÚ-28 ako celku a vo svete je uvedené v nasledujúcom grafe (Graf 4) . 

Publikácie sú rozdelené na voľne prístupné zlatou  cestou DOAJ. a ktoré nie sú publikované 

takýmto spôsobom.  

V porovnaní s EÚ-28 a svetom, v slovenských vedeckých publikáciách výrazne prevládajú 

publikácie zaradené do technických a do prírodných vied so zastúpením publikácií s voľným 

prístupom zlatou cestou DOAJ 19 % v oboch vedách. Prevyšujú %-tuálne zastúpenie týchto 

publikácií v EÚ-28 o necelých 17 %, v prírodných vedách a v technických vedách o 11 % a vo 

svete  o 14 % v prírodných a 10 % technických vedách. 

1,28

0,64

1,75
1,48

0,82

2,70

1,18
0,89

1,45

počet citácií na publikáciu % často citovaných publikácií % publikácií v spolupráci s
priemyslom

P
oč

et
 c

itá
ci

í /
 %

svet EU-28 Slovensko

39

22
26

44 43

20

35

51

32

% citovaných publikácií % publikácií v medzinárodnej spolupráci% voľne prístupných publikácií (OA)

%

svet EU-28 Slovensko



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

100 

Graf 4 Zastúpenie publikácií podľa vedných odborov OECD (Slovensko, EÚ-28, svet), rok 2018 

 
 

Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites. 

Na slovenských vedeckých a výskumných pracoviskách majú najvyššie zastúpenie publikácie 

odboru prírodné vedy (3075) a technické vedy (1835), ktoré tvoria podstatnú časť vedeckých 

publikácií. Ako vyplýva z grafu 4 proporčne majú oba vedné odbory vyššie zastúpenie v rámci 

celkovej publikačnej tvorby ako je priemer EÚ-28 a vo svete. Podobne je to aj v odbore 

spoločenské vedy, v ktorom počet publikácií s afiliáciou Slovensko dosahuje asi 990 s 

necelými 10 % publikácií v režime zlatej cesty DOAJ. Za rok 2018 je pre EÚ-28 v tomto vednom 

odbore registrovaných asi 100 000 publikácií, ktoré sa na svetovej produkcii v spoločenských 

vedách podieľajú viac ako jednou tretinou a z nich je zhodne v EÚ-28 a svete 14 % publikácií 

voľne dostupných prostredníctvom zlatej cesty DOAJ. Čo sa týka proporčného zastúpenia, 

situácia je na Slovensku diametrálne odlišná v odbore lekárske vedy, v ktorom podiel na 

všetkých slovenských publikáciách je v porovnaní s EÚ-28 a svetom dvojnásobne nižší.  Na 

Slovensku bolo v lekárskych vedách vytvorených viac ako tisíc publikácií (1200) a z nich voľne 

prístupných zlatou cestou DOAJ 15 %. Podobne ako na Slovensku voľne prístupné publikácie 

zlatou cestou DOAJ v odbore lekárske vedy tvoria v EÚ-28 a vo svete zhodne 14.7 % publikácií 

z toho vedného odboru. Počty publikácií v pôdohospodárskych vedách na Slovensku (asi 290), 

v EÚ-28 (asi 29 000) a vo svete  (asi 98 000) sú najnižšie (rovnako platí aj pre EÚ-28 a svet) 

v porovnaní s publikáciami z ostatných vedných odborov OECD a na Slovensku sú približne 

na úrovni počtu publikácií z humanitných vied s 235 publikáciami. Podiel voľne prístupných 

publikácií humanitných vied je veľmi nízky, necelých 6 % v EÚ-28 a 3,4 % celosvetovo. V 

databáze Web of Science Core Collection je registrovaných 16 prác autorov s afiliáciou 

Slovensko sprístupnených zlatou cestou DOAJ vo vednej disciplíne filozofia (z nich 6 článkov 

z oblasti teológie a filozofie). 
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Graf 5 Počet citácií na publikáciu podľa vedných odborov OECD a sprístupnenia zlatou cestou DOAJ, rok 
2018 

 
Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites. 

Počtom citácií na publikáciu (Graf 5) nad priemerom EÚ-28 (1,33) vynikajú publikácie 

slovenských autorov z odboru lekárske vedy (1,46). Vyšší ako priemer EÚ a súčasne 

svet je počet citácií na publikácie s afiliáciou Slovensko v humanitných vedách. Výrazne 

vyšší počet citácií na publikáciu v porovnaní s EÚ-28 a svetom dosahujú publikácie 

slovenských autorov sprístupnené zlatou cestou DOAJ v prírodných vedách (2,48 vs. 2,00 vs 

1,75), mierne vyššie v lekárskych vedách (1,46 vs. 1,33 vs. 1,07) a porovnateľné s priemerom 

EÚ-28 sú hodnoty tohto ukazovateľa pre voľne prístupné DOAJ publikácie v 

pôdohospodárskych vedách (0,97 vs. 0,99 EÚ-28) a spoločenských vedách (0,84 vs. 0,91 v 

EÚ-28).  

Okrem lekárskych vied, v ktorých podiel citovaných publikácií s afiliáciou Slovensko dosahuje 

úroveň EÚ-28 (40 %) a rovnako aj v humanitných vedách (10%), v ostatných vedných 

odboroch Slovensko zaostáva za priemerom EÚ-28 o približne 10 % v prírodných vedách, o 

14 % v technických vedách a o 19 % v pôdohospodárskych vedách. Najcitovanejšie boli 

vedecké publikácie s afiliáciou Slovensko z odboru prírodné vedy (44 %), ďalej lekárske vedy 

(40 %) a pôdohospodárske vedy (38 %). 

Spolupráca slovenských vedeckých a výskumných pracovníkov s priemyslom vyjadrená 

podielom publikácií prevyšuje EÚ-28 a svet v odbore lekárske vedy (4,8 %  vs. 3,5 % EÚ-28  

vs. 1,95 % svet), dosahuje úroveň sveta v odbore spoločenské vedy (0,51 % vs. 0,54 % svet  

vs. 0,74 % EÚ-28), je 3-násobne nižšia v porovnaní s priemerom EÚ-28 v odbore prírodné 

vedy (0,81 % vs. 2,4 %) a 4-násobne pod úrovňou EÚ-28 v technických vedách (0,82% vs. 

3,6 % EÚ-28) a pôdohospodárskych vedách (0,35 % vs. 1,37 % EÚ-28).  

Publikačne registrovaná medzinárodná spolupráca slovenských autorov v kľúčových vedných 

odboroch tvorí nadpolovičnú väčšinu a prevyšuje priemer EÚ-28 v odboroch prírodné vedy (61 
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% vs. 53 % EÚ-28), lekárske vedy (59 % vs. 39 % EÚ-28) a  pôdohospodárske vedy (58 % vs. 

45 % EÚ-28). Takmer polovica publikácií zaradených do vedného odboru technické vedy je 

vytvorená v medzinárodnej spolupráci  a dosahuje úroveň EÚ-28 (48 % vs. 46 % EÚ-28). Asi 

štvrtina spoločenskovedných publikácií je výsledkom medzinárodnej spolupráce; na úrovni 

EÚ-28 táto spolupráca vyústila do publikácií, ktoré tvoria jednu tretinu spoločenskovedných 

publikácií. Vo vednom odbore humanitné vedy má medzinárodne zastúpený autorský kolektív 

4 % publikácií v rámci svetovej produkcie v tomto vednom odbore; na úrovni EÚ-28 je to 10 % 

a na Slovensku 7 %. K nadpriemerným hodnotám ukazovateľa % publikácií vytvorených v 

medzinárodnej spolupráci v lekárskych vedách prispievajú výraznou mierou epidemiologické 

štúdie vytvorené v rámci projektu SZO Global Burden of Disease (GBD) a v prírodných vedách 

účasť Slovenska v medzinárodných projektoch najmä ATLAS a ALICE v oblasti fyziky častíc 

a polí a astronómie. Do týchto projektov sú zapojené  početné pracovné kolektívy z celého 

sveta, čo sa premietlo aj do počtu citácií, ktoré tieto publikácie získavajú a to aj dlhodobo, vo 

vyjadrení ukazovateľom % často citovaných publikácií HCP (tzv. highly cited papers). 

Slovensko prevyšuje ukazovateľ % často citovaných publikácií HCP priemer EÚ-28 v 

odboroch lekárske vedy (1,27 % vs. 0,86 % EÚ-28) a prírodné vedy (1,2 % vs. 1 % EÚ-28). V 

rámci jednotlivých krajín absolútnym počtom publikácií kategorizovaných ako často citované 

HCP zaujíma v zostupnom poradí 18-te miesto v prírodných vedách, 20-te v spoločenských a 

24-te v lekárskych vedách. Výrazne pod priemerom EÚ-28 je Slovensko v technických vedách 

(5,6 násobne) a pôdohospodárskych vedách (2,5-násobne), v ktorých spomedzi jednotlivých 

krajín EÚ-28 má najnižší počet často publikácií zaradených ako často citované HCP.  

V lekárskych vedách bolo viac ako 60 % publikácií s afiliáciou Slovensko zverejnených vo 

vysoko kvalitných časopisoch s hodnotou impakt faktora v 1. a 2. kvartile; v prírodných a 

poľnohospodárskych vedách to bolo zhodne 51 % a v technických vedách 40 %. V porovnaní 

s EÚ-28 sú tieto údaje o 14 % (lekárske vedy) do 26 % (pôdohospodárske vedy) nižšie. 

Prednostné publikovanie v neimpaktovaných časopisoch (konferenčné zborníky) má za 

následok, že iba 19 % všetkých spoločenskovedných publikácií s afiliáciou Slovensko je 

zverejnených v časopisoch s impakt faktorom v 1. a 2. kvartile, čo je o 35 % menej ako priemer 

EÚ-28.  Pomer publikácií s afiliáciou  Slovensko v časopisoch zaradených do 1. a 2. kvartilu v 

porovnaní s počtom publikácií publikovaných v 3. a 4. kvartile je 1,7 až 1,9 v prípade 

prírodných, technických a lekárskych vied; v ostatných vedných odboroch je tento pomer ešte 

nižší. Na porovnanie,  v  EÚ-28 pomer medzi počtom publikácií v časopisoch zaradených do 

1. a 2. kvartilu a počtom publikácií v časopisoch v 3. a 4. kvartile je v lekárskych vedách 2-krát, 

v technických vedách 2,1-krát, v prírodných a spoločenských vedách 2,4-krát a v 

pôdohospodárskych vedách 3,1-krát vyšší ako na Slovensku. Znamená to, že v priemere 

krajiny EÚ-28 publikujú dva až trikrát častejšie v kvalitných publikáciách zaradených podľa 

impakt faktora do 1. alebo 2. kvartilu s vyššou pravdepodobnosťou citovania.  

Počtom obyvateľov sú  so Slovenskom (5,45 mil.) porovnateľné dva štáty EÚ – Fínsko  s 5,51 

mil. a Dánsko 5,78 mil. obyvateľmi. Tieto krajiny v porovnaní so Slovenskom výraznejšie 

prispievajú k  tvorbe všetkých vedeckých publikácií EÚ-28 publikovaných v roku 2018 a 

registrovaných v databáze WoS – troj až päťnásobne a ziskom citácií na svoje publikácie 5 až 
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9-násobne. Vo všetkých ukazovateľoch prevyšujú priemery EÚ-28 a okrem % voľne 

prístupných publikácií (OA) prevyšujú hodnoty aj Slovenska. V rámci krajín EÚ-28 Dánsko 

dosahuje najvyšší a Fínsko najvyšší a štvrtý najvyšší počet publikácií na 1000 obyvateľov. 

Dánsko svoje prvenstvo z roku 2017 udržalo, Fínsko pokleslo o jedno miesto. 

Zastúpenie publikácií v jednotlivých vedných odboroch OECD je ukazuje Graf 6. Na 

Slovensku prevládajú publikácie z vedných odborov prírodné a technické vedy, ktoré 

predstavujú asi 2/3 celkového počtu publikácií vytvorených v roku 2018 registrovaných v 

databáze WoS. Tieto vedy majú vo Fínsku málo viac ako polovičné a v prípade Dánska už len 

polovičné zastúpenie a v porovnaní so Slovenskom výrazne prevláda zastúpenie publikácií v 

oblasti lekárskych vied.  

Dánsko a Fínsko v porovnaní so Slovenskom vytvorili za rok 2018 v každom vednom odbore 

viac ako dvoj- až trojnásobný počet publikácií; výnimkami sú pôdohospodárske vedy, kde 

Dánsko prevyšuje počet publikácií Slovenska 4 razy a predovšetkým lekárske vedy, v ktorých 

je tvorba vo Fínsku 5-násobne a v Dánsku až takmer 11-násobne vyššia ako na Slovensku a 

vysoký podiel je publikovaný spôsobom voľného prístupu zlatou cestou DOAJ. Rozdiel je aj v 

zastúpení publikácií technických vied; je oveľa nižšie a aj podiel voľne prístupných publikácií 

je nižší než na Slovensku. 

Tabuľka 16 Vybrané bibliometrické ukazovatele pre EÚ-28, Slovensko, Fínsko a Dánsko za rok 2018 

Bibliometrický ukazovateľ EÚ-28 Slovensko Fínsko Dánsko 

% podiel na publikáciách EÚ-28   0.7 2.3 3.4 

počet publikácií   6 154 18 978 28 545 

počet citácií   7 274 39 876 65 968 

počet citácií/publikáciu 1.5 1.2 2.1 2.3 

% citovaných publikácií 44 35 51 54 

% publikácií v spolupráci s priemyslom 2.70 1.40 3.00 6.90 

% publikácií v medzinárodnej spolupráci  43 51 63 65 

% často citovaných publikácií 0.82 0.89 1.60 1.80 

% voľne prístupných publikácií zlatá cesta DOAJ 14 17 16 15 

Počet publikácií v časopisoch v 1. a 2. kvartile k počtu 
publikácií v časopisoch v 3. a 4. kvartile 

3.30 1.50 4.40 5.60 

Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites. 
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Zastúpenie publikácií pôdohospodárskych vied a humanitných vied je približne rovnaké ako 

na Slovensku, no s vyšším podielom voľne prístupných publikácií na Slovensku v 

pôdohospodárskych vedách.  

Pozoruhodné je, že až nadpolovičná väčšina publikácií z prírodných, technických, lekárskych 

a pôdohospodárskych vied s afiliáciou Dánsko a Fínsko, ktoré boli vydané v roku 2018 je 

citovaná aspoň raz. Na Slovensku sa to podarilo dosiahnuť pri výrazne nižšom počte publikácií 

len v lekárskych vedách. Hoci počet publikácií v lekárskych vedách s afiliáciou Slovensko tvorí 

menej ako jednu desatinu počtu publikácií Dánska a jednu pätinu počtu publikácií Fínska v 

tomto odbore, Slovensko v ňom dosahuje porovnateľné hodnoty sledovaných bibliometrických 

ukazovateľov ako tieto krajiny (Graf 7). 

 

Graf 6 Zastúpenie publikácií podľa vedných odborov OECD (Slovensko, Fínsko, Dánsko), rok 2018  

 

Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites 
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Graf 7 Vybrané ukazovatele publikačnej tvorby a citačných ohlasov v lekárskych vedách v EÚ, na 
Slovensku, Fínsku a Dánsku, rok 2018 

 

 
Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites. 

Silnou stránkou Fínska a Dánska je intenzívna medzinárodná spolupráca najmä v prírodných 

a technických a lekárskych vedách, v ktorých tri štvrtiny, resp. dve tretiny publikácií majú 

autora/spoluautora zo zahraničia; aj v ostatných vedných odboroch, napríklad 

pôdohospodárstve v Dánsku je 70 % publikácií výsledkom medzinárodnej spolupráce. Dánsko 

tiež vyniká v počte publikácií vytvorených v spolupráci s praxou najmä v lekárskych vedách, 

technických, prírodných a pôdohospodárskych vedách; tieto publikácie tvoria 5 % 

(pôdohospodárske vedy)  až takmer 8 % (lekárske vedy) všetkých publikácií zaradených do 

týchto vedných odborov. Dôležitým momentom je aj to, že vedeckí a výskumní pracovníci v 

Dánsku a Fínsku na komunikovanie svojich bádateľských aktivít uprednostňujú kvalitné 

časopisy zaradené v 1. a 2. kvartile pred publikovaním v časopisoch v 3. a 4. kvartile v pomere 

4 až 6 :1. 

Počtom publikácií, zaradených do základných vedných odborov OECD, ktoré boli vytvorené v 

roku 2018, sú so Slovenskom porovnateľné nasledujúce krajiny EÚ: Chorvátsko, Litva, 

Maďarsko, Severné Írsko, Slovinsko, Rumunsko a Wales; niektoré aj vo viacerých vedných 

odboroch (Tabuľka 17). 
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Tabuľka 17 Zoznam krajín a vedných odborov s produkciou vedeckých publikácií v roku 2017 
porovnateľnou so SR 

Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites. 

Konkrétne počty vedeckých publikácií typu článok, prehľadová práca, príspevok v zborníku s 

vyznačeným podielom voľne prístupných publikácií zlatou cestou (OA DOAJ) znázorňujú Graf 

8 a Graf 9. V nich je zobrazený aj počet citácií, ktoré tieto publikácie získali. 

Graf 8 Počet publikácií v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách vo vybraných 
krajinách, rok 2018 

 
  Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites. 
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Graf 9 Počet publikácií v pôdohospodárskych a humanitných vedách vo vybraných krajinách, rok 2018 

 
Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites. 

Prehľad celkovej publikačnej činnosti, ohlasoch a vybraných ukazovateľoch dosahovaných 
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% voľne prístupných publikácií zlatá 
cesta DOAJ 

14 17 24 17 24 11 13 19 13 

Počet publikácií v časopisoch v 1. a 
2. kvartile k počtu publikácií 
v časopisoch v 3. a 4. kvartile 

3.26 1.53 1.70 2.68 1.81 4.22 1.34 2.57 5.27 

Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites. 

Príspevok vybraných krajín k tvorbe vedeckých publikácií EÚ-28 ako celku je pomerne malý 

od 0,4 % (Litva) do 1,7 % (Rumunsko). V prípade citácií je príspevok Maďarska, Walesu a 

Rumunska nad 1,5 %; ostatné krajiny prispievajú menej; po Slovensku s 0,6 % nasleduje ako 

posledná Litva s príspevkom 0,47 %, Počtom publikácií na 1000 obyvateľov patrí väčšina 

vybraných krajín k menej výkonným a pod priemerom EÚ-28 (graf 1). Výnimkami sú Wales s 

počtom obyvateľov 3,1 mil.  a takmer 3 publikáciami na 1000 obyvateľov a  Slovinsko a 

Severné Írsko (1,9 mil. obyvateľov) zhodne s 2 publikáciami na 1000 obyvateľov. Spomedzi 

vybraných krajín je Slovensko na úrovni Rumunska v ukazovateľoch počet citácií na 

publikáciu, % citovaných publikácií % často citovaných publikácií a publikovaním v časopisoch 

podľa zaradenia na základe hodnoty impakt faktora do kvartilov; v prípade Slovenska je počet 

publikácií v časopisoch v 1. a 2. kvartile len 1,5-krát vyšší ako počet publikácií v časopisoch v 

3. a 4. kvartile, čo znamená, že prakticky takmer rovnaký počet publikácií je zverejňovaný v 

špičkových a vysoko kvalitných časopisoch zaradených do 1. a 2. kvartilu ako je počet 

publikácií, ktoré sú publikované v časopisoch zaradených v 3. a 4. kvartile. V tomto ukazovateli 

(a nielen v ňom) dominuje Wales a Severné Írsko, kde prevláda publikovanie v špičkových a 

vysoko kvalitných časopisoch v 1. a 2. kvartile. Postavenie Slovenska v rámci vybraných 

siedmich krajín je priaznivejšie v ukazovateľoch % voľne prístupných publikácií zlatou cestou 

DOAJ a % publikácií ako výsledku spoločného výskumu so zahraničnou účasťou. Je potrebné 

zdôrazniť, že tieto závery je založené na údajoch celkových, bez zohľadnenia významných 

skutočností, ako príslušnosť publikácií k vednému odboru, typ publikácie a najmä rôznej 

produkcie publikácií.   

 

Vedný odbor prírodné vedy 

Do skupiny krajín s publikačnými výstupmi počtom porovnateľnými so Slovenskom v odbore 

prírodných vied patria Slovinsko a Wales, ktorých počet vybraných publikácií vytvorených v 

roku 2018 sa pohybuje od 1 900 do 2 600 (graf 8). Obe krajiny dosahujú približne rovnaké 

výsledky, ktoré sú lepšie, ako dosahuje Slovensko i ako je priemer EÚ-28 v takmer všetkých 

vybraných ukazovateľoch. Výnimkou je % voľne prístupných publikácií DOAJ, v ktorom všetky 

tri krajiny veľmi mierne prevyšujú priemer EÚ-28 (Graf 10). Nad priemerom EÚ-28, no pod 

hodnotami Slovinska a Walesu je Slovensko aj % často citovaných publikácií a % publikácií 

vytvorených v medzinárodnej spolupráci. Výrazný rozdiel v prospech Walesu a Slovinska je 

zaznamenaný v ukazovateli počet citácií na publikáciu a v prospech Walesu % publikácií 

vytvorených v spolupráci s priemyslom, v ktorom  Slovinsko zaostáva za priemerom EÚ-28. 

Pomer medzi počtom publikácií za rok 2018 s afiliáciou Slovensko, ktoré sú zverejnené v 

časopisoch zaradených do 1. a 2. kvartilu a počtom publikácií v 3. a 4. kvartile je asi 2, na 

rozdiel od publikácií s afiliáciou Slovinsko, a Wales, kde tento pomer je viac ako 4, resp. 6. 
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Graf 10 Ukazovatele publikačnej tvorby a citačných ohlasov v prírodných vedách vo vybraných krajinách 
EÚ, rok 2018 

 
 

Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites. 
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Partnerom pre Slovensko z hľadiska počtu vedeckých publikácií v odbore technické vedy je 

Maďarsko, podobne ako v roku 2017 (Graf 11).   
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Graf 11 Ukazovatele publikačnej tvorby a citačných ohlasov v technických vedách na Slovensku a v 
Maďarsku, rok 2018 

 
Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites 

Obe krajiny v tomto vednom odbore v roku 2018 publikovali asi 2000 prác (graf 8). Z grafu 11 

je evidentné, že v ukazovateľoch počet citácií na publikáciu, % často citovaných publikácií, % 

publikácií v spolupráci s priemyslom a % citovaných publikácií obe krajiny nedosahujú úroveň 

priemeru EÚ-28  a výsledky pre Slovensko sú výrazne nižšie ako výsledky pre Maďarsko. 

Úspešnejšie ako priemer EÚ-28 sú obe krajiny v ukazovateli % publikácií vytvorených v 

medzinárodnej spolupráci a v zastúpení publikácií voľne prístupných v DOAJ časopisoch. V 

tomto ukazovateli Slovensko prevyšuje Maďarsko o tretinu. Zhodne v oboch krajinách počet 

publikácií vydaných v časopisoch zaradených do 1. a 2. kvartilu 2-násobne prevyšuje počet 

publikácií v časopisoch v 3. a 4. kvartile. 
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V tomto vednom odbore sú počtom vedeckých publikácií v rozsahu od 900 do 1300 so 
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úroveň Severného Írska a Slovinska, počtom citácií na publikáciu a % voľne prístupných 

publikácií (OA DOAJ) je na úrovni priemeru EÚ-28, resp. mierne nad priemerom EÚ-28 

zastúpením často citovaných publikácií. Podielom citovaných publikácií, avšak prevyšujúcim 

polovicu súhrnného počtu publikácií v lekárskych vedách, Slovensko je mierne pod priemerom 

EÚ-28 a úrovňou Severného Írska a Slovinska. Publikovanie v časopisoch v 1. a 2. kvartile je 

proporčne rovnako zastúpené ako v časopisoch v 3. a 4. kvartile; 2-násobný pomer v prospech 

publikovania v časopisoch v 1. a 2. kvartile je badateľný v Slovinsku a viac ako 4-násobný v 

Severnom Írsku. 

Graf 12 Ukazovatele publikačnej tvorby a citačných ohlasov v lekárskych vedách na Slovensku a v 
Slovinsku, rok 2018 

 
Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites. 
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Skupinu krajín EÚ s porovnateľnou publikačnou tvorbou za rok 2018 ako Slovensko na úrovni 

280 až 330 publikácií v odbore pôdohospodárske vedy tvoria Rumunsko a Slovinsko (Graf 9). 

Ako je zachytené v grafe 13 v ukazovateli počet citácií na publikáciu Slovensko nedosahuje 

priemer EÚ-28, Chorvátska a ani Rumunska, ktoré priemer EÚ-28 prevyšujú. Slovensko 

zaostáva aj zastúpením často citovaných publikácií za priemerom EÚ-28, Rumunskom a 
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kde sa Rumunsko nachádza na rovnakej úrovni ako Slovensko. Podielom citovaných 

publikácií ani jedna z porovnávaných krajín nedosahuje úroveň priemeru EÚ-28. Slovensko 

prevyšuje priemer EÚ-28 a zároveň je na úrovni Chorvátska a Rumunska zastúpením 

publikácií sprístupnených zlatou cestou v časopisoch DOAJ a výraznejšie dominuje 

zastúpením publikácií vytvorených v rámci medzinárodnej spolupráce. Vo všetkých troch 

krajinách počet publikácií vydaných v časopisoch zaradených v 1. a 2. kvartile je takmer 

rovnaký (pomer 1,2 až 1,6 pre Rumunsko) ako počet publikácií v časopisoch v 3. a 4.  kvartile.   

 

Vedný odbor spoločenské vedy 

Krajinami EÚ, ktoré v roku 2018 vo vednom odbore spoločenské vedy vytvorili porovnateľný 

počet (860 až 1100) publikácií ako Slovensko a ktoré boli zaregistrované v databáze WoS, sú 

Wales a Maďarsko  (Graf 8). Slovensko sa vyznačuje výrazne nižšími hodnotami ukazovateľov 

počet citácií na publikáciu, % často citovaných publikácií, % citovaných publikácií, % publikácií 

v medzinárodnej spolupráci v porovnaní s partnerskými krajinami a zároveň aj priemerom EÚ-

28, hoci nie do takej veľkej miery; menej výrazné je zaostávanie za Walesom a Maďarskom 

podielom  publikácií vytvorených v rámci spolupráce s priemyslom, v ktorom ani jedna z 

uvedených krajín nedosahujú priemer EÚ-28  (Spolu s Maďarskom má Slovensko voči EÚ-28 

nadpriemerné zastúpenie % voľne prístupných publikácií (OA DOAJ). Počet publikácií 

publikovaných v časopisoch zaradených do 1. alebo  2. kvartilu prevyšuje vo Walese počet 

publikácií publikovaných v časopisoch zaradených do  3. alebo 4. kvartilu 4-násobne, v 

Maďarsku 2-násobne; na Slovensku je zastúpenie rovnomerné. 

Graf 14).  

Graf 13 Ukazovatele publikačnej tvorby a citačných ohlasov v pôdohospodárskych vedách vo vybraných 
krajinách EÚ, rok 2018 
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Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites 

Spolu s Maďarskom má Slovensko voči EÚ-28 nadpriemerné zastúpenie % voľne prístupných 

publikácií (OA DOAJ). Počet publikácií publikovaných v časopisoch zaradených do 1. alebo  

2. kvartilu prevyšuje vo Walese počet publikácií publikovaných v časopisoch zaradených do  

3. alebo 4. kvartilu 4-násobne, v Maďarsku 2-násobne; na Slovensku je zastúpenie 

rovnomerné. 

Graf 14 Ukazovatele publikačnej tvorby a citačných ohlasov v spoločenských vedách vo vybraných 
krajinách EÚ, rok 2018 
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Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites. 

Vedný odbor humanitné vedy  

Rozdiel v počte publikácií v humanitných vedách z roku 2018, ktoré sú registrované v databáze 

Web of Science Core Collection  medzi  Slovenskom a Litvou je minimálny, obe krajiny majú 

asi 170 takýchto publikácií, čo je vôbec najmenej zo všetkých vedných odborov (Graf 9). Litva 

má vyššie zastúpenie voľne prístupných publikácií (zlatá cesta DOAJ) ako priemer EÚ-28 a 

Slovensko, ktoré tento priemer nedosahuje (Graf 15). Litva má tiež nepatrne viac publikácií 

ako Slovensko, ktoré vytvorila v medzinárodnej spolupráci, no ani jedna krajina nedosiahla 

úroveň priemeru EÚ-28. Slovensko prevyšuje mimoriadne nízke hodnoty priemeru EÚ-28, 

zastúpením často citovaných publikácií (Litva takéto publikácie vôbec nemá) (Graf 15). 

Slovensko dosahuje priemer EÚ-28 počtom citácií na publikáciu a zároveň prevyšuje hodnotu 

Litvy; zastúpením citovaných publikácií je Slovensko mierne pod priemerom EÚ-28 a zároveň 

značne nad hodnotou Litvy. Slovensko ani Litva nedisponujú publikáciami vytvorenými v 

spolupráci s priemyslom. Kým na Slovensku vo vednom odbore humanitné vedy 2-násobne 

prevažuje publikovanie v časopisoch zaradených do 1. alebo 2. kvartilu nad publikovaním v 

časopisoch v 3. alebo 4. kvartile, v Litve 5-násobne prevláda publikovanie v časopisoch v         

3. alebo 4. kvartile nad publikovaním v humanitných časopisoch zaradených do 1. alebo           

2. kvartilu. 
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Graf 15 Vybrané ukazovatele publikačnej tvorby a citačných ohlasov v humanitných vedách vo vybraných 
krajinách EÚ, rok 2018 

 
Zdroj: Web of Science Core Collection/InCites. 

5.2.2 Vedecké publikačné výstupy a citácie verejných a súkromných výskumných 
organizácií 

Okrem hlavných vedeckovýskumných inštitúcií, ako je Slovenská akadémia vied a verejné 

vysoké školy, ktoré sa najviac podieľajú na publikačnej činnosti (Tabuľka 19), k vedeckým 

publikačným výstupom prispievajú aj verejné výskumné ústavy (Tabuľka 20) a organizácie a 

vo výrazne menšej miere aj súkromná akademická, výskumná a podnikateľská sféra.   

Výskum najmä v inštitúciách súkromného sektora prebieha menej intenzívne a v menšom 

rozsahu v porovnaní s verejnými akademickými inštitúciami a to z dôvodu menšieho 

personálneho obsadenia a ďalších činností, ktorým sa venuje súkromná a podnikateľská sféra; 

istú úlohu zohráva aj financovanie výskumu v týchto organizáciách a motivácia. Základné 

bibliometrické ukazovatele vo verejných výskumných a  súkromných akademických a 

výskumných a podnikateľských organizáciách sú dokumentujú Tabuľka 20, Tabuľka 21  a 

Tabuľka 22. 
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Tabuľka 19 Základné bibliometrické ukazovatele pre verejné akademické inštitúcie za rok 2018 

Verejná akademická inštitúcia 
počet publikácií 

za rok 2018 spolu 

počet voľne 
prístupných 

publikácií (OA) 

počet často 
citovaných 

publikácií HCP 

počet citácií celkom/počet 
citácií na voľne prístupné 
publikácie/počet citácií na 

HCP 

Slovenská akadémia vied 1718 630 29 4060/2277/742 

Univerzita Komenského v 
Bratislave 

1453 574 29 3638/2419/913 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach 

530 209 4 1016/359/199 

Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach 

92 42 0 89/42/0 

Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici 

204 80 0 145/68/0 

Trnavská univerzita v Trnave 102 40 7 631/568/495 

Univerzita Konštantína Filozofa v 
Nitre 

251 76 2 197/97/51 

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

218 121 5 358/174/93 

Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 

901 228 0 957/175/0 

Žilinská univerzita v Žiline 583 294 1 272/126/18 

Technická univerzita v Košiciach 794 386 0 657/389/0 

Technická univerzita vo Zvolene 246 100 3 408/205/47 

Ekonomická univerzita v 
Bratislave 

278 58 0 102/46 

Prešovská univerzita v Prešove 236 107 0 173/95/0 

Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne 

92 33 0 65/28/0 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v 
Trnave 

209 32 0 115/17/0 

Katolícka univerzita v 
Ružomberku 

67 27 0 75/33/0 

Univerzita J. Selyeho v Komárne 43 15 0 49/14/0 

Slovenská zdravotnícka 
univerzita v Bratislave 

92 35 1 197/97/35 

Zdroj: Web of Science Core Collection 
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Tabuľka 20 Základné bibliometrické ukazovatele pre verejné výskumné ústavy za rok 2018 

Verejný výskumný ústav a 
organizácia 

počet publikácií 
za rok 2018 

spolu 

počet voľne 
prístupných 

publikácií (OA) 

počet často 
citovaných 
publikácií 

(HCP) 

počet citácií 
celkom/počet citácií 
na voľne prístupné 

publikácie/počet 
citácií na HCP  

počet projektov 
riešených v 

2018 

Národné lesnícke centrum 
Zvolen 

44 24 1 94/66/27 21 

Národné poľnohospodárske a 
potravinárske centrum 
Lužianky 

77 24 1 114/40/15 47 

Národné laserové centrum 
Bratislava 

30 5 0 44/4 16 

Slovenský 
hydrometeorologický ústav 
Bratislava  

11 5 1 35/26/26 4 

Slovenský metrologický ústav 
Bratislava 

6 0 0 2 4 

Výskumný ústav vodného 
hospodárstva Bratislava 

12 4 0 23 5 

Zdroj: Web of Science Core Collection a SK CRIS. 

V týchto tabuľkách sú uvedené prehľady o publikačnej činnosti za rok 2018, ohlasoch na tieto 

publikácie a projektoch riešených v roku 2018 (APVV, ŠF a rôzne medzinárodné projekty). 

Údaje pochádzajú z databáz Web of Science Core Collection a SK CRIS. 

 

 

Tabuľka 21 Základné bibliometrické ukazovatele pre verejné výskumné ústavy za rok 2018 

Súkromná akademická inštitúcia 
počet publikácií 

za rok 2018 
spolu 

počet voľne 
prístupných 

publikácií (OA) 

počet citácií 
celkom/počet citácií 
na voľne prístupné 

publikácie 

počet 
projektov 

riešených v 
2018 

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM 
Slovakia v Prešove 

6 2 4/1 1 

Vysoká škola DTI/ (Dubnický technologický 
inštitút) 

3 0 0 5 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety v Bratislave , n. o. 

22 8 27/9 3 

Paneurópska vysoká škola 53 27 83/76 7 

Vysoká škola Danubius 3 1 4/0 1 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu 
verejnej správy v Bratislave 

11 9 23/21 3 

Zdroj: Web of Science Core Collection a SK CRIS. 
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Súkromné akademické inštitúcie nie sú výrazne motivované publikovať výsledky svojho 

výskumu a ich ročná tvorba je pomerne nízka; výnimkou je Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. a najmä Paneurópska vysoká škola v Bratislave. 

Tabuľka 22 Základné bibliometrické ukazovatele pre súkromné výskumné ústavy za rok 2018 

Súkromný výskumný ústav 

počet 
publikácií 

za rok 
2018 
spolu  

počet voľne 
prístupných 

publikácií (OA) 

počet citácií 
celkom/počet citácií na 

voľne prístupné 
publikácie  

počet projektov 
riešených v 2018 

Výskumný ústav papiera a celulózy 
a.s.  Bratislava 

6 1 3/0 5 

Výskumný ústav jadrových elektrární a. s. 
Trnava 

3 0 0 3 

Elektrotechnický výskumný a projektový ústav 
a. s. Nová Dubnica 

2 0 0 3 

Výskumný ústav chemickej technológie a. s. 
Bratislava 

5 0 3 1 

Zdroj: Web of Science Core Collection a SK CRIS. 

Tabuľka 23 Základné bibliometrické ukazovatele pre súkromné výskumné podnikateľské organizácie za 
rok 2018 

Súkromná podnikateľská výskumná 
organizácia 

počet publikácií 
za rok 2018 spolu 

počet voľne 
prístupných 

publikácií (OA) 

počet citácií 
celkom/počet citácií 
na voľne prístupné 

publikácie  

počet 
projektov 

riešených v 
2018 

Danubia NanoTech, s. r. o. Bratislava 2 1 10/4 1 

Microstep s. r. o. Bratislava 1 0 0 1 

Železiarne Podbrezová výskumno-vývojové 
centrum s. r . o.  Podbrezová  

5 1 0/0 0 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, 
a. s. Bratislava 

2 0 0 0 

Slovenské elektrárne a. s. Bratislava 1 0 0 0 

U. S. Steel Košice, s. r. o. 6 4 4/3 0 

Axxence Slovakia s. r. o. Bratislava 3 1 2/0 6 

Scientica s. r. o. Bratislava 6 3 3/1 3 

Geneton s. r. o. Bratislava 4 2 3/0 0 

Eurofins Bel/Novamann s. r. o. Bratislava 2 1 4/0 0 
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HighChem, s. r. o. Bratislava 1 1 0/0 2 

Medirex a. s. Bratislava 12 5 27/14 0 

Zdroj: Web of Science Core Collection a SK CRIS. 

V porovnaní s rokmi 2013-2017 medzi inštitúcie bez publikačných výstupov v databáze WoS 

za rok 2018 patria z výskumných organizácií súkromného sektora  Výskumný ústav zváračský 

– Priemyselný inštitút SR z. z. p. o. Bratislava a VIPO a.s. Partizánske, a súkromného 

podnikateľského sektora Continental Matador Rubber s. r. o. Púchov,  Hameln RDS a. s. 

Modra, Hydro extrusions (Sapa) Žiar nad Hronom a Sembid, s. r. o. Prešov. Pre súkromné 

výskumné inštitúcie a organizácie neboli zaznamenané publikácie charakteru často citovanej 

publikácie HCP.  

Spolupráca v roku 2018 s inými domácimi a zahraničnými inštitúciami, ktorá vyústila do 

spoločnej publikácie, je dokumentovaná na sérii grafov a obrázkov, ktoré sú založené na 

údajoch z databázy WoS/InCites. Na ilustráciu sú uvedené tie z diskutovaných akademických 

a výskumných inštitúcií verejnej a súkromnej sféry s najvyšším počtom publikácií v roku 2018 

registrovaných v databáze WoS. Slovenská akadémia vied má takmer 300 spoločných 

publikácií s Univerzitou Komenského v Bratislave a Akadémiou vied Českej republiky. S 

ostatnými inštitúciami na grafe 18, medzi ktorými prevládajú národné akadémie vied, sa SAV 

podieľala na tvorbe od 200 do 170 publikácií. 

Graf 16 Spoluautorská činnosť Slovenskej akadémie vied v r. 2018 

 

Zdroj: InCites. 
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Lužiankach (NPPC). Z nich mnohé sú výsledkom spolupráce s domácimi akademickými 

inštitúciami, ale aj zahraničím. Z celkového počtu asi 160 spolupracujúcich organizácií 

NPPC najintenzívnejšie spolupracovalo so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre 

– SPU (23 publikácií), SAV (15 publikácií), Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre – UKF (12) 

a Univerzitou Komenského – UK (11 publikácií). Z medzinárodných inštitúcií najčastejším 

výskumným partnerom pre ústavy NPPC patrila Akadémia vied Českej republiky – AV 

CR, s ktorými vytvorili 7 spoločných publikácií a Mendelova univerzita v Brne s 5 

spoločnými publikáciami, ako je  ilustrované na obrázku 1. Na ňom sú len inštitúcie, s 

ktorými sa NPPC spoluautorsky podieľalo na aspoň troch publikáciách; čiary udávajú 

spoluautorské väzby medzi inštitúciami. 

Obrázok 1 Domáce a zahraničné inštitúcie, s ktorými vytvorilo Národné poľnohospodárske a potravinárske 
centrum v Lužiankach (NPPC) v roku 2018 tri a viac spoločných publikácií registrovaných v databáze Web 
of Science. 

 

Zdroj: Web of Science Core Collection. 

Príkladom spoločného výskumu vedúceho k publikačným výstupom súkromnej akademickej 

inštitúcie s domácimi a zahraničnými organizáciami je Paneurópska vysoká škola v Bratislave, 

ktorej 53 publikácií za rok 2018 je registrovaných v databáze WoS. Najaktívnejšia je 

spolupráca s STU v Bratislave a Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne (10 publikácií), s Prešovskou 

univerzitou v Prešove (6 publikácií) a Technickou univerzitou v Košiciach, s ktorou vytvorili 

spoločne 5 publikácií (obrázok 2). S ďalšími prevažne akademickými pracoviskami na obrázku 

2, vytvorili spoločne aspoň 2 publikácie; dovedna na Paneurópskej vysokej škole boli 

vypracované publikácie s asi 60 inštitúciami. 

Napriek tomu, že podnikateľská a súkromná výskumná sféra sa podieľa na celkovej tvorbe 

publikácií len malou časťou, významná je spolupráca niektorých firiem s akademickou sférou. 

Predstaviteľkou takejto firmy je spoločnosť Medirex a. s. Bratislava; 9 z jej celkového počtu 12 

publikácií z roku 2018 registrovaných v databáze WoS vzniklo v oblasti diagnostických 

lekárskych metód v spoluautorstve s Univerzitou Komenského v Bratislave. Aplikačné 

prepojenie akademického výskumu s praxou v oblasti biológie a ekológie možno preukázať aj 

na príklade spoločnosti Scientica s. r. o. Bratislava, ktorá vytvorila publikácie v spolupráci s 8 
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inštitúciami, z ktorých na 6 sa podieľali zamestnanci SAV a v Železiarňach  Podbrezová, kde 

prebiehala spolupráca najmä s Technickou univerzitou Košice a STU Bratislava. Pri porovnaní 

spolupráce podnikateľskej a akademickej sféry, ktorá vedie k publikačným výstupom, má 

Slovensko značné rezervy, podiel publikácií je dvojnásobne nižší ako priemer Európskej únie 

a Fínska a 5-násobne nižší ako priemer za rok 2018 v Dánsku (tabuľka 1). 

 

Obrázok 2 Domáce a zahraničné inštitúcie, s ktorými vytvorilo v roku 2018 dve a viac spoločných publikácií 
registrovaných v databáze Web of Science, rok 2018. 

 

Zdroj: Web of Science Core Collection. 

Definície bibliometrických ukazovateľov: 

- % citovaných publikácií – percentuálny podiel publikácií zo súboru publikácií, ktoré boli 

citované aspoň raz  

- % priemyselná spolupráca – % publikácií, ktoré majú spoluautora z priemyslu   

- % medzinárodná spolupráca – % publikácií, ktoré majú spoluautora zo zahraničia (2 

rôzne krajiny) 

- často citované publikácie (HCP) – % publikácií zaradených ako často citované v ESI – 

Essential Science Indicators (v hornom 1% podľa počtu citácií v danom vednom odbore 

z 22 ESI, za daný rok a typ publikácie) 

5.2.3 Ochrana predmetov priemyselného vlastníctva 

V roku 2018 bolo udelených Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) 114 patentov 

na vynálezy, z ktorých 41 je majetkom vysokých škôl, akademického a štátneho sektoru a 23 
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patentov bolo udelených podnikateľskému sektoru. Počty patentov udelených jednotlivým 

organizáciám v roku 2018  podľa vedných odborov v členení OECD sú znázornené v grafe 16. 

Graf 17 Počty udelených patentov na vynálezy podľa vedných odborov OECD v r. 2018 

 

Zdroj: ÚPV SR 

Najviac patentov k vynálezom bolo udelených v roku 2018 Technickej univerzite v 

Košiciach; z nich bolo 14 z oblasti technických a 1 z oblasti prírodných vied. Druhou v 

poradí so 6 udelenými patentmi v technických vedách a jedným v prírodných vedách je 

Slovenská technická univerzita v Bratislave. Po nej nasleduje Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre so 6 patentmi z oblasti technických vied. Slovenská akadémia vied má 

prevahu patentov v oblasti prírodných vied a aj v spolupráci s Univerzitou Komenského v 

Bratislave, Verejné výskumné ústavy reprezentujú Výskumný ústav vodného hospodárstva s 

jedným patentom spoločným so SAV a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym 

centrom s udeleným jedným patentom v oblasti technických vied. Súkromné výskumné ústavy 

sú zastúpené Výskumným ústavom káblov a izolantov, a.s. a Výskumným ústavom papiera a 

celulózy, a.s., ktoré oba vlastnia po jednom patente v technických vedách udelených v roku 

2018. Z podnikateľského sektora aktívneho vo výskume majú po dva patenty udelené v roku 

2018 AeroMobil, s.r.o. Bratislava, AQUACLEAN, spol. s r.o. Bratislava a Transmisie 

engineering a.s. Martin v oblasti technických vied a Scientica, s.r.o. Bratislava v prírodných 

vedách. 

Takmer trojnásobne vyšší ako počet udelených patentov bol v roku 2018 počet 

zapísaných úžitkových vzorov. Z celkového počtu 176 zapísaných úžitkových vzorov  

podnikateľský sektor disponuje 84 a sektor vysokých škôl spolu so štátnym sektorom 

92 úžitkovými vzormi. Graf 17 znázorňuje zastúpenie úžitkových vzorov podľa sektorov a 

vednej oblasti, v ktorej jednoznačne prevládajú technické vedy. Poľnohospodárske vedy sú 

zastúpené výlučne podnikateľským sektorom so 4 zapísanými úžitkovými vzormi. Podobne 
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nízky je aj počet zapísaných úžitkových vzorov v oblasti prírodných vied; po jednom získali 

Technická univerzita vo Zvolene a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

a 3 získala podnikateľská sféra. 

Graf 18 Počty zapísaných úžitkových vzorov podľa vedných odborov OECD v r. 2018 

 

Zdroj: ÚPV SR. 

Počtom zapísaných úžitkových vzorov za sektor vysokých škôl dominujú Technická univerzita 

v Košiciach s 40 (z toho 1 v spolupôvodcovstve s LED-SOLAR, s.r.o. Prešov), Žilinská 

univerzita v Žiline (25 plus 1 v spolupôvodcovstve s VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina) 

a Slovenská technická univerzita v Bratislave  s 13 úžitkovými vzormi zapísanými na ÚPV SR 

v roku 2018. Štátny sektor je zastúpený len Ústavom polymérov SAV s 1 úžitkovým vzorom v 

spolupôvodcovstve s podnikateľskou sférou reprezentovanou MYMEDIA, s.r.o Bratislava, a 

preto v grafe 17 nie je uvedený.   

V podnikateľskom sektore je zastúpených 72 organizácií, ktorým bolo spolu v technických 

vedách v roku 2018 zapísaných 77 úžitkových vzorov; medzi najaktívnejšie s dvoma 

zapísanými úžitkovými vzormi patria ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. Malacky, Golfer 

SK, s.r.o. Chorvátsky Grob, IMC SLOVAKIA, s.r.o. Považská Bystrica, NanoDesign, s. r. o. 

Bratislava a Tatravagónka a.s. Poprad. Ostatných 67 subjektov podnikateľského sektora má 

zapísaných v roku 2018 po jednom úžitkovom vzore. 

5.2.4 Identifikácia hlavných aktérov vedy a výskumu 

Vo vedeckej komunite sa na označenie excelentnosti vedca/výskumníka používajú rôzne 

parametre, ktoré charakterizujú jeho význam či potenciálny dopad jeho práce. Najčastejšie sa 

používa napr. h-index. Vyjadruje určitú excelentnosť vedca alebo skupiny vedcov. Zriedkavo 

sa používa h-index na vyjadrenie excelentnosti pracoviska.    

H-index je číslo, ktorého zámer je vyjadriť produktivitu a dopad vedca alebo študenta alebo 

skupiny vedcov či študentov. Vychádza z počtu publikácií, v ktorých bol autor citovaný inými 

autormi minimálne v rovnakom počte. Napríklad, h-index 17 znamená, že vedec publikoval 
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minimálne 17 prác, ktoré boli citované minimálne 17-krát. H-index uvádzajú databázy ako 

Scopus, Web of Science, Google Scholar, Pure (MD Anderson Faculty and Fellows listed).  

Pri porovnávaní h-indexu vedca si treba uvedomiť dve dôležité skutočnosti: 

 Rôzne databázy môžu uvádzať rôzne hodnoty h-indexu pri tom istom vedcovi. Je to 

spôsobené tým, že každá databáza si robí vlastný výpočet. Navyše si tieto výpočty sa 

robia za rôzne časové úseky (roky).  

 Hodnota h-indexu, ktorý sa považuje za dobrý sa môže líšiť v jednotlivých vedných 

disciplínach. To znamená, čo je považované v jednej vednej disciplíne za nízku 

hodnotu, môže byť v inej považované za hodnotu dobrú. Je to spôsobené najmä 

nasledovnými tromi faktormi:  

- potenciálna cieľová skupina – vedci, študenti, ktorí môžu potenciálne citovať 

prácu vedca, t. j. čím väčšia skupina, tým väčšia pravdepodobnosť vyššieho 

indexu. Typický príklad je veda o manažmente, ktorá má 3-krát väčšiu skupinu 

študentov ako je veda o informačných systémoch (IS). Preto priemerný h-index 

v IS bude nižší ako práve v manažmente.  

- kultúra citovania vo vedných odboroch - v typickej vede sa zvykne pracovať v 

tímoch ako napríklad v spoločenských vedách a preto sa viac počíta 

individuálne citovanie.   

- obsah – čo sa cituje. V kultúrach, v ktorých je bežné citovanie bude h-index 

mať štandardne vyššie hodnoty ako v iných, v ktorých kultúrach, v ktorých sa 

to nevyžaduje. 

V prílohe č. 6 sa nachádza zoznam identifikovaných vedcov zoradených podľa h-indexu 

zostupne. Databáza SKCris obsahuje záznam o vedcoch s h-indexom aj nulovým. My 

v prílohe uvádzame len tých, ktorých hodnota h-indexu je 20 a viac, ktorých je 126. V skupine, 

ktorú neuvádzame je viac ako 15 tis. vedcov.   

Tabuľka obsahuje meno vedca a jeho pracovisko/inštitúciu, pre ktorú pracuje, vrátane jeho 

identifikačného čísla, počtu citovaných dokumentov, informáciu o tom, v koľkých prípadoch 

vystupuje vedec ako spoluautor, počet citácií a počet dokumentov, v ktorých bol autor 

citovaný.  

Najvyššie hodnotenie získal RNDr. Dušan Bruncko, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky 

Slovenskej akadémie vied.  Až šesť z prvej desiatky vedcov s najvyšším h-indexom sa však 

pochádza z Univerzity Komenského v Bratislave.  

5.3. Posudzovanie kvality projektov VVaI 

Každý program má vlastné hodnotiace kritériá, ktoré sú zverejnené súčasne s výzvou na 

predkladanie projektov. Tie sú nastavené tak, aby bolo možné vybrať také projekty na 

financovanie z programu, ktoré budú najlepšie adresovať problémy, úlohy a výzvy, ktoré si 
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program kladie za cieľ riešiť. Snahou predkladateľa projektu je vypracovať a predložiť čo 

najlepší projekt tak, aby získal čo najvyššie bodové hodnotenie. Nielen kritériá, ale aj spôsob 

hodnotenia sa v jednotlivých programoch mierne odlišuje. V niektorých programoch sú dvaja 

nezávislí hodnotitelia, niekde traja, niekde sa požaduje aj prezentácia zámeru projektu, niekde 

sa predkladá len písomný opis projektu. Dôležité je čo najjednoduchšie, najzrozumiteľnejšie 

predstaviť projekt, jeho aktivity, výnimočnosť a realizovateľnosť. Pokiaľ nie je projekt dobre, 

zrozumiteľne a jednoznačne popísaný, aj tá najlepšia myšlienka nemusí byť správne a vhodne 

pochopená a teda nemusí byť dostatočne ohodnotená. Preto príprave projektu a aj jeho 

písomnej prezentácii treba venovať dostatočnú pozornosť a čas. 

V prípade, keď tieto skutočnosti sú vopred známe, vstupuje už do hodnotiaceho procesu 

naozaj výlučne posúdenie hodnotiteľa, ktoré by malo byť dostatočne objektivizované na 

základe vopred známych hodnotiacich kritérií a hodnotiacej škály. Kritériá jednotlivých 

programov sa mierne odlišujú, najčastejšími kritériami v oblasti VVaI sú:  

 Excelentnosť výskumu 

 Dopad  

 Kvalita  

 Efektívnosť implementácie  

 Originalita projektu 

 Inovatívnosť 

 

Kým prvé štyri kritériá sa hodnotia najmä v programe Horizont 2020, ďalšie sú predmetom 

hodnotenia  iných programov EÚ v oblasti VVaI. Bez ohľadu na to, o ktorý program ide, všetky 

sú zamerané na ideu výskumu, či už je nazvaná ako excelentnosť alebo originalita alebo 

kvalita a prínos/dopad tohto výskumu.  

 

V ďalšej časti sú analyzované jednotlivé kritériá hodnotenia za účelom  hlbšej analýzy a 

následného navrhnutia opatrení, ktoré umožnia slovenským výskumným inštitúciám získavať 

vyššie skóre v hodnotiacom procese a tak zvyšovať ich účasť v projektoch medzinárodnej 

spolupráce.  

5.3.1 Excelentný výskum 

Podľa OECD je možné excelentný výskum definovať ako medzinárodnú prestíž a príspevok k 

poprednej vede. Pre aplikáciu do praxe je táto definícia nedostatočná. Excelentnosť sa môže 

líšiť od jednej vednej oblasti k druhej a každá môže mať iný typ kritérií. To sa týka napríklad 

spoločenských a humanitných vied. V tých sú totiž publikácie do veľkej miere v národnom 

jazyku, resp. sa preferujú dlhšie publikácie alebo monografie oproti článkom. S tým súvisí aj 

spôsob citovania, keď väčšina citácií a publikácií nemusí byť evidovaná v databázach. Niektorí 

vedci sa domnievajú, že bez jasného zadefinovania excelentného výskumu nie je možné 

správne nastaviť meranie excelentného výskumu. Navyše určitá skupina vedcov spochybňuje 

meranie excelentnosti výskumu.  
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Autori analýzy JRC, ktorej výstupom bolo vytvorenie kompozitného indikátora pre meranie 

vedeckej a technologickej excelentnosti, ju definujú ako „najkvalitnejšie výstupy systematickej 

kreatívnej práce uskutočnenej s cieľom zvýšiť vedomosti a vytvoriť nové aplikácie“.  

 

Meranie excelentného výskumu 

Najčastejšie sa meranie excelentného výskumu zameriava na makro úroveň, t. j. na úroveň 

štátu alebo regiónu. Existujú tri prístupy ako merať/hodnotiť excelentný výskum a výskum ako 

taký:  

 analýza na základe dát, 

 peer-review proces,   

 kombinácia oboch.  

Pri hodnotení excelentnosti na národnej úrovni identifikovalo JRC štyri indikátory, ktoré majú 

merať najkvalitnejšie výstupy výskumných aktivít na národnej úrovni: 

1. top 10% najcitovanejších publikácií (vo všetkých oblastiach) na celkový počet 

publikácií (HICIT) (a field-normalised number of highly cited publications of a country);   

2. počet patentov v rámci Patent Cooperation Treaty na milión obyvateľov (the number of 

high quality patent applications of a country);  

3. počet svetových univerzít a vedeckých inštitúcií v krajine, t. j. zaradených medzi 

najlepších 250 univerzít a najlepších 50 výskumných inštitúcií na svete (the number of 

world class universities and research institutes in a country); 

4. celkový počet ERC grantov na verejné investície do VaV v krajine (univerzity a verejný 

sektor).  

Prvýkrát boli tieto indikátory použité v roku 2013 v správe Európskej komisie Innovation Union 

Competitiveness report.37 Tieto indikátory bol vytvorené s cieľom „merať excelentný výskum 

v Európe, dopady na európske a národné politiky, modernizáciu európskych inštitúcií, 

životaschopnosť európskeho výskumu a kvalitu výstupov základného a aplikovaného 

výskumu“.38  

Na mikro úrovni, teda na úrovni hodnotenia výskumných inštitúcií,39 projektov a samotných 

vedcov je situácia zložitejšia a do oveľa väčšej miery sa využívať peer-review proces, a to 

najmä pri hodnotení projektov. Pri samotných vedcoch sa používa skôr kombinácia 

s bibliometrickými údajmi. Využívanie dát pri hodnotení je lacnejšie, menej nákladné, 

transparentnejšie a objektívnejšie. Čisté využívanie týchto nástrojov nie je možné zamieňať za 

indikátor výskumnej excelentnosti. Napríklad články sa publikujú na základe rovnakého peer-

review procesu, ktorý je často kritizovaný ako subjektívny. Navyše aj medzi impaktované 

časopisy sa môžu dostať predátorské periodiká, čo nie je úplne neobvyklá situácia na 

                                                
37 https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness_report_2013.pdf  
38 European Commission, Reserach and Innovation performance in EU Member States and Associated countries: Innovation 
Union progress at country level, Brussels, 2013, s. 321. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2ffbf43e-
f0c6-11e5-8529-01aa75ed71a1/language-en  
39 Na svete je niekoľko výskumných inštitúcií a univerzít, ktoré sú väčšie ako celý slovenský výskumný sektor. 

https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness_report_2013.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2ffbf43e-f0c6-11e5-8529-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2ffbf43e-f0c6-11e5-8529-01aa75ed71a1/language-en
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Slovensku.40 Dokonca aj expertná skupina, ktorá stála za vytvorením kompozitného indikátora, 

akceptovala peer-review ako vhodný nástroj na hodnotenie projektov.  

Pri hodnotení výskumných inštitúcií alebo výskumníkov na základe týchto indikátorov je však 

potrebné postupovať opatrne. Ide najmä o indikátor najcitovanejších článkov a umiestnenie 

univerzít v rebríčkoch. Tieto sa dajú totiž jednoducho aplikovať aj na úrovni inštitúcií, čo môže 

zvýšiť možnosť negatívnych stimulov pre výskumníkov. Z pohľadu týchto indikátorov sa takáto 

inštitúcia môže stať excelentnejšou, ale v skutočnosti môže na tom byť horšie ako predtým. 

Môžu sa napríklad zameriavať na oblasti, v ktorých sa produkuje viac článkov a úplne 

rezignovať na prelomový alebo rizikovejší výskum.41 V krátkodobom hľadisku sa tak 

v rebríčkoch posunie vyššie, ale z dlhodobého hľadiska bude klesať.  

Nevýhodou využívania len bibliometrických nástrojov je, že ide predovšetkým o kvantitatívne 

nástroje, pričom excelentný výskum nesúvisí priamo s impact faktorom časopisu, v ktorom bol 

článok publikovaný, počtom citácií a počtom publikácií. Existujú síce isté korelácie, avšak 

nekritické využívanie len bibliometrických nástrojov môže viesť k nesprávnym záverom. 

Navyše je potrebné opäť rozlišovať jednotlivé vedné oblasti a odbory, ako aj miesto realizácie 

výskumu. Ak vedec pracuje v oblasti, ktorá má jasne etablované metódy a je navyše 

populárna, tak môže vyprodukovať viac publikácií a získať aj viac citácií, čo však nemusí 

priamo znamenať, že ide o excelentný výskum.42 Pre vedcov pôsobiacich v USA alebo Veľkej 

Británii je podstatne ľahšie publikovať v Science alebo Nature ako pre vedcov v Austrálii, 

Južnej Afrike alebo Slovensku. Ich výsledky nemusia byť teda publikované, čo môže vytvárať 

dojem, že nejde o vysokokvalitný výskum. Vedci potom musia riešiť otázky, či riešiť výskum, 

ktorý má význam v ich kontexte, alebo riešiť výskum, ktorý bude pravdepodobne 

publikovaný.43 

Druhou možnosťou, ako merať excelentnosť, je už zmieňovaný peer review proces. Jeho 

nevýhodou je však pomerne vysoká časová náročnosť a zároveň vysoké požiadavky na 

členov takýchto panelov. Nemali by to byť len veľmi dobrí vedci, ale mali by mať aj otvorenú 

myseľ k tomu, čo je znamená excelentný výskum vo vlastnom odbore. Ďalšou nevýhodou je 

istá miera subjektivity, ktorej sa nedá úplne vyhnúť. Z toho môžu vyplývať obvinenia z hrania 

hier alebo konzervatívneho posudzovania projektov. To môže mať negatívny vplyv napríklad 

na výskumníkov v nových oblastiach, ale aj na výskumníkov v už etablovaných disciplínach, 

ktorí však prichádzajú s prelomovými nápadmi. Niektorí veci kritizujú peer-review za 

vytváranie nezdravej súťaživosti medzi výskumníkmi, čo môže viesť k negatívnym 

hodnoteniam.44 Efektívnosť je ďalšou problémovou oblasťou. Zvyčajne ide totiž o pomerne 

časovo aj finančne náročný proces.  

                                                
40 https://dennikn.sk/1006308/fingovanie-vedy-v-praxi-za-vedecky-clanok-staci-poslat-300-euro-na-ukrajinu/?ref=tit  
41 Sørensen MP, Bloch CW, Young M. Measuring research excellence in the EU: Rationale, components, and implications . 
2014. Paper præsenteret ved ECPR 8th General Conference, Glasgow, Veľká Británia., s.14. 
42 Walloe, L., The meaning of excellence and the need for excellence in research,s.3. Presented to a meeting in Wroclaw, 2009. 
43 Mendéz, E., Evaluating Research Excellence: Main Debates. International development research centre, s.4. 
44 Mendéz, E., Evaluating Research Excellence: Main Debates. International development research centre, s.3. 

https://dennikn.sk/1006308/fingovanie-vedy-v-praxi-za-vedecky-clanok-staci-poslat-300-euro-na-ukrajinu/?ref=tit
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Avšak na rozdiel od čisto bibliometrického prístupu dokáže lepšie zhodnotiť excelentnosť. 

Navyše, keďže ho realizuje skupina expertov, tak existuje možnosť vzájomnej opravy. Pri peer-

review je teda najdôležitejšou výzvou výber špičkových expertov.  

Jedným z problémov, ktorý stále pretrváva, je, že zvolené merateľné ukazovatele 

excelentnosti vôbec nezahŕňajú vzdelávanie, čo je však veľmi dôležitá súčasť vedomostnej 

ekonomiky. Predovšetkým v prípade univerzít sú študenti hlavným výstupom a „produkcia“ 

vysokovzdelaných absolventov, ktorí vstupujú na trh práce, by mohla byť jedným z kritérií 

hodnotenia excelentnosti aj vo výskume.45  

Preto pri príprave projektov, ktoré sa predkladajú v rámci programov EÚ, je dôležité mať 

uvedené skutočnosti na pamäti a sústrediť sa na využitie najlepších existujúcich  kapacít. 

Súčasne je potrebné systematicky motivovať VI, ako aj samotných vedcov na ich viditeľnosť 

vo svetovom meradle.  

Hodnotenie projektov v Horizonte 2020 sa môže mierne líšiť v závislosti od typu výzvy a piliera. 

Napríklad pri výzvach zameraných na podporu malých a stredných podnikov je zvýšený dôraz 

na dopad projektov. Hodnotenie je založené na princípe peer-review. Projekty hodnotia traja 

experti, ktorých vyberá buď konkrétne DG, alebo implementačná agentúra z databázy, do 

ktorej je možné sa voľne prihlásiť. Ich výberu je prikladaná mimoriadna dôležitosť, a to tak ich 

odborným znalostiam, ako aj geografickému rozloženiu a rovnosti pohlaví. Hodnotitelia majú 

napríklad striktný zákaz kontaktovať akéhokoľvek člena konzorcia, subkontraktora alebo tretiu 

stranu projektu, ktorý hodnotia. Takisto je zakázané zverejňovať mená hodnotiteľov projektov. 

Žiadatelia sa tak nemôžu dostať k menám expertov, ktorí hodnotili ich projekt. Konflikt záujmov 

je navyše veľmi prísne kontrolovaný. Vo väčšine prípadov hodnotia projekt traja externí 

hodnotitelia, a to z domu a následne ešte prebieha consensus meeting v Bruseli. Hodnoteniu 

projektov prisudzuje EK mimoriadnu dôležitosť. Každá výzva má ešte jedného nezávislého 

experta (observer), ktorý hodnotí proces hodnotenia. Proti rozhodnutiu hodnotiteľov je možné 

odvolanie (redress procedure).  

Podprogramy, ktoré sú realizované v rámci Horizontu 2020, majú podobné kritériá. Môžu sa 

líšiť v spôsobe hodnotenia alebo tým, na ktorú oblasť/kritérium sa kladie dôraz. Napríklad 

v prípade projektov predkladaných vo výzvach na SME Instrument 46 sa pri hodnotení kladie 

dôraz na dopad. Spôsob hodnotenia a výpočet hodnotiaceho skóre sa líši a  využíva sa vážený 

priemer. Otázky, na ktoré hodnotitelia odpovedajú, sú odlišné ako v prípade Horizontu.  

V rámci programu Horizont 2020 (ako bolo uvedené skôr) sa hodnotia 4 aspekty: excelentnosť, 

dopad, kvalita a spôsob, resp. efektívnosť implementácie. Každé z uvedených kritérií má 

vlastné subkritéria, tie sa môžu mierne líšiť podľa jednotlivých výziev, ale vo svojej podstate 

sa veľmi podobajú alebo vo väčšine prípadov ostávajú rovnaké.  

Hodnotiace podkritériá programu Horizont 2020:  

 jasnosť/zrozumiteľnosť a zmysluplnosť cieľov,  

                                                
45 Sørensen MP, Bloch CW, Young M. Measuring research excellence in the EU: Rationale, components, and implications . 
2014. Paper præsenteret ved ECPR 8th General Conference, Glasgow, Veľká Británia., s.13. 
46 program zameraný na malé a stredné podniky 
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 zmysluplnosť konceptu a kredibilita navrhovanej metodológie,  

 rozsah, ktorým je práca nad úrovňou najmodernejšej úrovne a demonštruje inovačný 

potenciál (napr. prelomové ciele, novelizované koncepty a prístupy, nové produkty, 

služby alebo podnikové či organizačné modely,  

 vhodne premyslené interdisciplinárne prístupy a tam, kde je to vhodné, využitie 

znalostí zainteresovaných strán, rodovej dimenzie vo výskume a inovácii obsahu. 

Hodnotiaca správa vypracovaná dánskym Ministerstvom pre vyššie vzdelávanie a vedu 

v spolupráci s Dánskou agentúrou pre vedu a vyššie vzdelávanie47 uvádza ako najčastejšie 

chyby projektových návrhov nasledovné oblasti:   

 nedostatočne popísané projektové ciele, väčšinou sú stanovené všeobecne, nie 

konkrétne. V prípadoch, kedy sú stanovené detailne, nie sú dostatočne kvantifikované, 

takže nie je možné merať ich dosiahnutie; ciele projektu sú buď príliš alebo málo 

ambiciózne vzhľadom na získavanú technológiu, málo adresujú ciele výzvy programu;  

 popis výnimočnosti projektového riešenia, samotného projektu alebo jeho výsledkov 

nie je presvedčivý, neposkytuje dostatok detailov o projektových úlohách, zbere 

informácií; 

 informácie o TRL postupe nie sú podložené faktami; 

 doplnkovosť s inými EÚ projektami alebo podpornými nástrojmi nie je jasne popísaná 

a vysvetlená; 

 nie je využívaná vedomosť zainteresovaných strán (stakeholder knowledge);  

 nie sú zvážené iné prekážky, ktoré môžu nastať, nie sú popísané iné technológie, ktoré 

sa môžu využiť pri riešení projektu. 

V prieskume, ktorý realizovalo CVTI SR na prelome rokov 2019 a 2020 medzi slovenskými 

existujúcimi, ale aj potenciálnymi účastníkmi programu Horizont 2020, ako najväčšiu motiváciu 

uvádzajú respondenti možnosť riešiť problematiku výskumného projektu na medzinárodnej 

profesionálnej úrovni (viac ako 70 % respondentov hodnotilo najlepšou známkou 5) a možnosť 

získať finančné zdroje na riešenie projektových úloh (menej ako 70 % respondentov). 

Súvisiace dôvody sú označované, hoci hodnotené nižšími známkami, a to možnosť presadiť 

sa v medzinárodnom prostredí a získať nové kontakty v zahraničí. Len stredne dôležitá 

z hľadiska respondentov je finančná motivácia zo strany zamestnávateľa.  

5.3.2 Dopad 

Dopad výskumu je v súčasnosti ďalším rozmerom v definovaní excelentnosti. Dopad môžeme 

charakterizovať ako niečo, čo „prináša zmeny v úrovni porozumenia, vedomostí a postojov 

a ústí v zmeny zvyklostí a tvorby politík“.48 Dopad výskumu môže mať teda rôzne formy, ako 

napríklad: 

 zmeny v prístupe k výskumu, 

 zmeny v rozsahu v akom sa o výskume premýšľa, uvádza alebo číta, 

 citácie v dokumentoch, 

                                                
47 Proposals to Horizon 2020 – analysis of Evaluation Summary Report 
48 Mendéz, E., Evaluating Research Excellence: Main Debates. International development research centre.  
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 zmeny vo vedomostiach a pochopení, 

 zmeny v postojoch a presvedčení, 

 zmeny v správaní. 

Dopad môže byť tiež interný a externý. Interným dopadom môžeme rozumieť dopad na 

konkrétnu vednú oblasť, prípadne vedný odbor. Externým dopadom môžeme charakterizovať 

dopad na spoločnosť, hospodárstvo, prípadne celkové poznanie. 

Dopad je možné merať formou výskumu. Podstatou výskumu je značná neistota pri jeho 

realizácii a neistota, čo sa týka jeho výsledkov a výstupov. Preto je možné reálny dopad 

výskumu skôr odhadovať, ako vopred merať. Táto neistota sa zvyšuje so znižujúcim sa TRL. 

Viazanie financovania výskumu na dopad projektov môže viesť k tomu, že vedci sa budú 

sústreďovať na témy, ktoré prinesú rýchlejšie výsledky. Takýto postup produkuje výskum, ktorý 

nemá dlhodobý efekt, je málo rizikový a teda potenciálne aj menej prínosný.49  

Otázne je tiež, ako je možné merať dopad po riešení projektov. Súvisí to aj s nedostatočnou 

definíciou, čo to vlastne je dopad výskumu. Interný dopad na akademické prostredie je možné 

merať napr. počtom citácií; dopad na hospodárstvo počtom patentov, prípadne iných typov 

transferov technológií (napr. technologické start-upy a spin-offy). Dopad na spoločnosť môže 

byť meraný napríklad článkami v masových médiách a využitím výsledkov výskumu pri tvorbe 

politík. Ďalším problém s meraním dopadu výskumu je fakt, že ho nie je možné merať 

v krátkodobom hľadisku.  

Dopad projektu je možné okrem dopadu na samotnú vednú oblasť a novo získané znalosti 

a vedomosti hodnotiť ako spoločenský a hospodársky dopad, alebo ako pridanú hodnotu pre 

priemyselných partnerov v projekte.  

V prípade spoločenských a hospodárskych dopadov, kritériá hodnotenia sa sústreďujú na 

dopad projektu na spoločnosť mimo komerčných benefitov pre priemyselných partnerov v 

projekte. Projekt môže mať nasledovné externé dopady: 

 hodnota vytvorená v priemysle, 

 využiteľné aplikácie vo verejnom sektore, 

 využiteľné aplikácie pre občiansku spoločnosť, 

 rozšírenie znalostí, technológií a budovanie znalostí v rámci výskumných a vývojových 

inštitúcií, 

 zlepšenie vonkajšieho prostredia.  

V prípade, keď je dopadom pridaná hodnota pre priemyselných partnerov, sa hodnotí 

predpokladaný finančný prínos pre priemyselných partnerov, ktorý bude výsledkom 

priemyselných a komerčných aktivít súvisiacich s projektom. Tento potenciálny prínos sa 

môže porovnať s celkovými nákladmi na projekt. Potenciálne vytvorená hodnota môže 

zahŕňať: 

 nové predaje, 

 znižovanie nákladov, 

                                                
49 Mendéz, E., Evaluating Research Excellence: Main Debates. International development research centre.  
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 zvýšenie úrovne konkurencieschopnosti.  

Meranie dopadu 

Je zrejmé, že žiadateľ o financovanie musí vopred pri predkladaní projektu demonštrovať 

dopad projektu, t.j. žiadateľ musí odhadnúť/vypočítať potenciálny dopad po realizácii 

navrhovaných aktivít vopred. Odhadovanie je relatívne subjektívna činnosť a teda je kritické 

pre potenciálnu úspešnosť projektu v hodnotiacom procese. Sú projekty, ktoré môžu byť 

vysoko rizikové ale potenciálny dopad majú vysoký, hoci v dlhodobom horizonte. Naopak 

projekty relatívne málo rizikové, prinášajú štandardne nižší potenciálny prínos, ale obyčajne 

sa efekty dostavia rýchlejšie. Najvýhodnejšie sa javí napríklad v prípade akademického 

prostredia definovať dopad počtom citácií, počtom vydaných publikácií. V prípade dopadu na 

hospodárstvo, napríklad počtom patentov alebo iných typov transferov technológií (napr. 

technologické start-upy a spin-offy). Dopad na spoločnosť môže byť meraný aj článkami 

v masových médiách a využitím výsledkov výskumu pri tvorbe politík.  

Hodnotiace podkritériá programu Horizont 2020:  

 očakávané dopady, ktoré sú uvedené v pracovnom programe pod príslušnou 

relevantnou výzvou;50  

 akýkoľvek významnejší dopad, ktorý nie je uvedený v pracovnom programe, ktorý by 

posilnil inovačnú kapacitu, vytvoril novú trhovú príležitosť, posilnil 

konkurencieschopnosť a rast spoločností, adresoval  úlohy spojené s klimatickými 

zmenami alebo životným prostredím alebo priniesol iné dôležité benefity pre 

spoločnosť;  

 kvalita navrhovaných opatrení za účelom využitia a diseminácie výsledkov projektu 

(vrátane práv duševného vlastníctva, riadenia výskumu dát tam, kde to je relevantné), 

komunikácie aktivít projektu rozličným cieľovým skupinám.  

V prípade výziev na SME Instrument programu Horizont 2020 je dopad najdôležitejším 

hodnoteným kritériom. Preto aj jednotlivé podkritériá a teda aj otázky, na ktoré hodnotitelia 

odpovedajú, sú detailnejšie a je ich viac:  

 očakávané dopady, ktoré sú uvedené v pracovnom programe pod príslušnou 

relevantnou výzvou; 

 posilnenie inovačnej kapacity; 

 posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti a tvorba nových trhových 

príležitostí – tu sa kladie dôraz na európsku pridanú hodnotu, potvrdenie existencie 

trhového záujmu o inováciu v čase uvedenia produktu na trh, ako aj potvrdenie záujmu 

koncových zákazníkov; 

 adresovanie výziev životného prostredia a klimatických zmien alebo iný prínos pre 

spoločnosť, ktorý nie je pokrytý predchádzajúcimi kritériami; 

 kvalita navrhovaných opatrení využiť, šíriť výsledky projektu a komunikovať projektové 

aktivity rozličným cieľovým skupinám; 

                                                
50 Implementácia H2020 je založená na troch základných pilieroch: excelentná veda, vedúce postavenie priemyslu, spoločenské 

výzvy.  
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 presvedčivá stratégia na ochranu získaných znalostí, napr. na ochranu práv 

duševného vlastníctva, licencie a pod.. 

Hodnotiaca správa vypracovaná dánskym Ministerstvom pre vyššie vzdelávanie a vedu 

v spolupráci s Dánskou agentúrou pre vedu a vyššie vzdelávanie51 uvádza ako najčastejšie 

chyby projektových návrhov nasledovné oblasti.  

Najčastejšie nedostatky uvádzané hodnotiteľmi projektov Horizont 2020:   

 nepresvedčivé a neúplné opisy dopadov, čo znamená, že dopady sú nedostatočne 

popísané, alebo skôr všeobecne, projekt neposkytuje dostatok detailov a nie je dostatočne 

presvedčivý; 

 prekážky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť  potenciálny dopad, neboli starostlivo 

zvážené alebo celkový dopad je znížený tým, že nebola dostatočne analyzovaná 

akceptovateľnosť a bezpečnosť pre užívateľov; 

 nedostatočne kvantifikované dopady, t. j. dopady projektu nie sú kvantifikované, napr. nie 

sú stanovené adekvátne merateľné ukazovatele; 

 chýbajúce spojenie medzi výstupmi a dopadmi, t. j. je nedostatočne popísané, ako 

jednotlivé výstupy projektu prispievajú ku stanoveným dopadom, niekedy sú výstupy dobre 

popísané, ale neprispievajú k stanoveným dopadom; 

 nedostatočne definovaná cieľová skupina alebo neexistencia stratégie, ktorá by zahŕňala 

zainteresované strany, nedostatočné zapojenie konečných užívateľov okrem tých, ktorí sú 

menovaní ako zainteresovaná strana; 

 zvyšná skupina nedostatkov zahŕňa detailné údaje o projekte vrátane štandardizácie alebo 

iných detailov. 

5.3.3 Kvalita a efektívnosť implementácie 

Kvalita a implementácia je ďalším kritériom, na základe ktorého sa projekt predložený v rámci 

programu Horizont 2020 hodnotí. Efektívnosť implementácie predstavuje vhodnosť 

navrhovaného postupu, nástrojov a zdrojov, ktoré do seba musia vhodne zapadať 

a zabezpečovať plnenie projektových cieľov v čase, ktoré musia byť v súlade s výzvou. 

Hodnotenie predloženého projektu sa v tejto časti sústreďuje na hodnotenie postupu realizácie 

jednotlivých aktivít, t. j. ako a kto bude koordinovať a vykonávať práce, ako bude vyzerať 

projektový tím a jeho členovia, aké sú ich skúsenosti s realizáciou podobných projektov, ako 

vyzerá vytvorené konzorcium a jeho členovia a ďalšie zdroje, ktoré sú k dispozícii na realizáciu 

projektových aktivít. V štúdii, ktorú realizovali Ministerstvo pre vyššie vzdelávanie a vedu 

Dánskej republiky v spolupráci s Agentúrou pre vedu a vyššie vzdelávanie, sa uvádza, že 

najčastejšie dôvody, prečo predkladatelia získavajú menej bodov za túto oblasť projektových 

návrhov, je nedostatočne vypracovaný projektový plán a slabo popísané projektové štruktúry. 

Práve implementácia je oblasť, v ktorej projektové návrhy najčastejšie zlyhávajú a teda ich 

príprava je podcenená. 

                                                
51 Proposals to Horizon 2020 – analysis of Evaluation Summary Report 
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Hodnotiace podkritériá: 

 kvalita a efektívnosť pracovného plánu vrátane väzieb zdrojov, ktoré sú priradené k 

jednotlivým pracovným balíkov, na ciele a výstupy 

 vhodnosť nastavenia riadiacich štruktúr, procedúr vrátane riadenia rizík a inovácií 

 komplementarita účastníkov a zloženie konzorcia v kontexte potrebnej expertízy 

 vhodnosť rozdelenia úloh na riešiteľov tak, aby mal každý zabezpečené dostatočné 

zdroje na plnenie nastavených úloh a rolí v projekte 

 

Najčastejšie nedostatky, s ktorými sa hodnotitelia stretávajú a uvádzajú sa už v spomenutej 

hodnotiacej správe vypracovanej Ministerstvom pre vyššie vzdelávanie a vedu Dánskej 

republiky v spolupráci s Dánskou agentúrou pre vedu a vyššie vzdelávanie, sú najmä: 

 nerovnováha medzi aktivitami, ktoré sa majú realizovať v rámci pracovných balíkov 

a plánovanými zdrojmi s ohľadom na čas trvania aktivity a komplexnosť úloh, resp. 

nerovnováha v alokácii zdrojov medzi jednotlivých členov (napr. príliš veľa alebo príliš 

málo zdrojov akademickej sfére a pod.); 

 nedostatočne vypracovaný pracovný plán bez uvedenia detailov, bez previazania 

výstupov na ciele projektu a teda nie je možné dobre vyhodnotiť, ako sa projekt bude 

realizovať; 

 slabo vysvetlené role a zodpovednosti členov konzorcia od lídrov až po vykonávateľov 

jednotlivých čiastkových úloh; 

 príliš veľa alebo veľmi málo projektových míľnikov a výstupov, čo znemožňuje 

efektívne hodnotenie postupu projektu alebo komplikuje postup; 

 nedostatočná kontrola kvality; 

 nedostatočne adresované riadenie rizík, resp. podhodnotená ich úroveň a spôsob 

riadenia, absentuje mitigácia rizík alebo neexistuje náhradný plán; 

 riadiace štruktúry sú komplikované, často sa úlohy prekrývajú, nie je popísaný spôsob 

prijímania rozhodnutí, riešenie konfliktov;  

 riadenie inovácií je nedostatočne popísané, bez detailov alebo je veľmi všeobecne 

popísané; 

 nedostatočne popísaná úloha poradného výboru, ako aj úloha ďalších 

zainteresovaných strán; 

 nedostatočný priestor venovaný etike vo vede a výskume, rodovej rovnosti; 

 zastupiteľnosť členov projektového tímu nie je zabezpečená, nakoľko prevládajú v tíme 

výskumné inštitúcie a je nedostatočný element z priemyslu, resp. od konečného 

užívateľa, resp. prevládajú niektoré expertízy a iné sú slabo zastúpené. 

Z uvedených nedostatkov je zrejmé, že príprave projektu je potrebné venovať dostatok času, 

je potrebné premyslieť vopred každú projektovú aktivitu v súlade s cieľmi projektu, každý jeden 

výstup a k nim alokovať potrebné zdroje.  
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5.3.4 Inovatívnosť 

Ďalším parametrom, ktorý sa často hodnotí v programom VaV, je inovatívnosť 

prezentovaného projektu. Cieľom hodnotenia inovatívnosti projektu je identifikovať 

inovatívnosť k súčasnému stavu v určitej oblasti. V tomto zmysle je možné termín inovácie 

chápať ako obnovené alebo nové produkty a služby, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu. Inovácie 

by mali byť posudzované na základe toho, či prinášajú inovácie iba pre partnerov, alebo 

v národnom, resp. medzinárodnom rozmere. Hodnotia sa nasledovné parametre: 

 nové alebo vylepšené produkty a/alebo služby; 

 nové alebo vylepšené metódy výroby/dodávok/distribúcie/služieb; 

 nové alebo vylepšené štruktúry riadenia/organizácie/pracovných 

podmienok/kompetencií; 

 nové alebo vylepšené obchodné modely. 

Nakoľko táto oblasť je naozaj široká a môže zahŕňať naozaj širokú paletu nových riešení 

v zmysle vyššie uvedených bodov, je obtiažne definovať odporúčania pre zlepšenie tohto 

indikátora. Je však dôležité mať široký prehľad o tom, ako vyzerá konkurenčný trh v danej 

oblasti, čo pomôže konkrétnemu predkladateľovi vyvarovať sa návrhu štandardných postupov 

a riešení a ponúknuť tým inovatívnejšiu formu služby alebo produktu. 

5.3.5 Originalita 

Hoci je originalita jedna z kľúčových hodnôt vo vede, doteraz neexistuje konsenzus, čo vlastne 

originalita znamená. V širšom význame môže znamenať čokoľvek nové, napr. nové metódy, 

nové teórie, nové pozorovanie, čo prispieva k vedeckému poznaniu. Originalita sa prirovnáva 

ku „vlastníctvu niečoho nového, čo bolo vytvorené prácou a odlišuje sa od ostatného, čo je 

„reprodukované“. Napriek tomu, že originalita  je dôležitý aspekt vedeckej práce, ťažko sa 

meria. Je to možné iba formou peer-reviews v určitej zadefinovanej skupine. Preto aj 

v prípade, keď sa v programe vyskytuje ako hodnotiace kritérium, hodnotí  sa formou „peer 

reviews“. Ako hodnotiace kritérium sa často vyskytuje nielen samostatne, ale aj ako súčasť 

kritéria excelentnosť.  

5.3.6 Kritériá v iných programoch pre podporu VaV 

European Research Council 

ERC, podobne ako SME Instrument sa realizuje v rámci programu Horizont 2020. Vzhľadom 

na jeho špecifiká, resp. odlišnosti uvádzame osobitne aj tento program. Analýza hodnotiacich 

kritérií ERC umožňuje pozrieť sa ešte viac na individuálne hodnotiace kritériá.  

Európska rada pre výskum je zameraná na poskytovanie atraktívneho dlhodobého 

financovania excelentných riešiteľov a ich tímov s cieľom podporovať prevratný a vysoko 

rizikový výskum.52 ERC nedefinuje témy k výzvam, do ktorých sa vedci prihlasujú, je založená 

na prístupe zdola. Vopred nedefinuje, čo je to excelentný výskum a kto je to excelentný 

                                                
52 https://erc.europa.eu/about-erc/mission 
 

https://erc.europa.eu/about-erc/mission


 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

135 

výskumník. Výber projektov a hodnotenie je založené predovšetkým na peer-review procese, 

a to prostredníctvom panelov expertov a vedcov, ktorých vyberá Vedecká rada ERC. Samotné 

ERC uvádza, že celý hodnotiaci proces je nadefinovaný tak, aby „identifikoval vedeckú 

excelentnosť“. Samotné hodnotenie je navyše monitorované, aby bola zabezpečená 

nezávislosť, férovosť a nestrannosť. Žiadosti sú hodnotené iba na základe jedného kritériá – 

excelentnosť.  

Projekty sú hodnotené vybranými medzinárodnými expertami, ktorí hodnotia projekt na 

základe jediného kritéria – výnimočnosť. Per-reviewers hodnotia projekt a prideľujú mu body. 

Iba projekty, ktoré splnia kvalitatívne požiadavky a stanovený limit bodov, sa zoradia do 

rebríčka. V závislosti od veľkosti rozpočtu grant získavajú iba tie najlepšie projekty, v závislosti 

od toho, ako sa umiestnili.  

Na každú výzvu je 25 panelov, pričom každý pokrýva jednu z troch domén: 

 spoločenské a humanitné vedy (Social sciences and Humanities - SH), 

 vedy o živote / biologické vedy (Life sciences - LS), 

 fyzikálne a technické vedy (PE). 

Každý panel sa skladá z jedného predsedu a 10 - 16 členov. Všetci sú vyberaní ERC vedeckou 

radou na základe ich vedeckej reputácie.  

Kritériá, ktoré sa berú do úvahy pri hodnotení excelentnosti, t. j. excelentnosť projektu 
53a excelentnosť vedca predkladateľa sú nasledovné:  

 Excelentnosť projektu: 

- povaha návrhu – jeho „prevratnosť“ a potenciálny dopad, 

- vedecký prístup; 

 Excelentnosť vedca: 

- intelektuálna kapacita a kreativita. 

Granty sú určené pre začínajúcich, ale aj skúsenejších výskumníkov. V závislosti od ich 

skúseností je možné sa uchádzať o „starting grant, consolidator grant, advanced grant 

a synergy grant“. Pre každý typ grantu sú odlišné požiadavky na skúsenosti vedca v rozličných 

štádiách ich kariéry (grant pre začínajúcich výskumníkov, výskumník s vlastným tímom, 

uznávaný výskumník s vlastnými výsledkami výskumu, malé skupiny výskumníkov) . 

Z pohľadu analýzy zameranej na zvýšenie účasti slovenských vedcov a výskumníkov 

v projektoch medzinárodnej spolupráce uvádzame príklady požiadaviek pre splnenie 

podmienok oprávnenosti výskumníka:  

 publikačná činnosť - ako hlavný autor alebo bez účasti nejakého PhD. supervízora,  

 publikačná činnosť vo významnom medzinárodnom vedeckom multidisciplinárnom 

peer-reviewed časopise, alebo vo vedúcom medzinárodnom peer-reviewed časopise, 

peer-reviewed konferencii, alebo v monografii v príslušnom vedeckom odbore, ktorý 

vyzdvihuje hlavných autorov, bez účasti spoluautorov alebo PhD. supervízorov, 

 publikačná činnosť - vedecké monografie a akékoľvek preklady, 

                                                
53 https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp20-erc_en.pdf 
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 vlastníctvo zaručených patentov, 

 prezentácie na medzinárodných konferenciách alebo medzinárodných školách, 

 získané ocenenia, akademické členstvá, 

 výskumné výpravy vedené žiadateľom, 

 tri významné medzinárodné konferencie alebo kongresy, kde sa žiadateľ podieľal na 

organizácii ako člen riadiaceho výboru alebo organizačného výboru, 

 významný príspevok na kariérnom postupe významného vedca, 

 uznané vodcovstvo v oblasti priemyselnej inovácie alebo dizajne.  

Z uvedených skutočností vyplýva, že pre medzinárodnú spoluprácu realizovanú v rámci tohto 

programu je potrebné sa sústrediť na tých najlepších a to najlepšie vo VVaI. Je potrebné 

podporovať výnimočnosť/excelentnosť. Navrhované opatrenia pre posilnenie excelentnosti sú 

uvedené v nasledujúcich častiach. 

Research Council of Norway 

Hodnotenie projektov podávaných v RCN prebieha podobne ako v iných grantových 

schémach. Projekty hodnotia externí experti, a to buď individuálne, alebo v paneloch. Pri 

hodnotení sa využíva peer-review, a to na základe definovaných kritérií pre jednotlivé výzvy. 

Hodnotitelia pridelia každému kritériu známky buď od 0 po 7 alebo od A po C. Hodnotiace 

kritériá sú detailnejšie rozpracované pre každú výzvu osobitne a sú zverejnené na stránke 

ERC.54 Oproti programu Horizont 2020 sa hodnotí samostatne relevantnosť k príslušnej výzve.  

Hodnotiace kritériá:  

 Excelentnosť 

- vo vzťahu ku výsledkom výskumu 

- vo vzťahu ku stupňu inovácii 

 Dopad 

 Implementácia 

- projektový plán 

- manažment, tím a expertíza 

- rozpočet 

 Relevantnosť k výzve 

National Science Foundation 

Pre porovnanie uvádzame v ďalšej časti informácie z odlišného trhu a spôsob hodnotenia 

projektov v oblasti VVaI v USA.  

NSF s ročným rozpočtom 7,5 mld. USD financuje 24 % všetkých výdavkov na základný 

výskum v USA. Projekty sú hodnotené na základe dvoch základných kritérií55: 

 intelektuálna hodnota, ktorá v sebe zahŕňa potenciál dosiahnutia pokroku v 

znalostiach; 

                                                
54 https://www.forskningsradet.no/en/processing-grant-applications/processing-applications/processing-of-grant-applications/ 
55 NSF, Proposals & Awards Policies and Procedures Guide, January 29, 2018, III-2.  
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 širší dopad, ktorý zahŕňa potenciál prospechu pre spoločnosť a príspevok 

k dosiahnutiu špecifických požadovaných spoločenských výstupov.  

Pri oboch kritériách sa zvažuje nasledovných päť oblastí: 

 Aký je potenciál navrhovaných aktivít: 

- k pokroku vo vedomostiach a pochopeniu v rámci vlastnej oblasti a skrz iné 

oblasti (intelektuálna hodnota); 

- k prospechu pre spoločnosť alebo pokroku v dosiahnutiu požadovaných 

spoločenských výstupov (širší dopad)? 

 Do akej miery aktivity navrhujú a skúmajú kreatívne, originálne a potenciálne 

transformačné koncepty? 

 Je plán realizácie navrhovaných aktivít dobre zdôvodnený, dobre zorganizovaný 

a správne odôvodnený? Obsahuje plán nástroje na posúdenie úspechu? 

 Ako je kvalifikovaná osoba, tím, alebo inštitúcia na realizáciu navrhovaných aktivít? 

 Existujú dostatočné disponibilné zdroje pre hlavného riešiteľa (buď na jeho vlastnej 

inštitúcii alebo v spolupráci) na realizáciu navrhovaných aktivít? 

V rámci hodnotenia projektov sa zároveň prihliada na dve oblasti – technické aspekty projektov 

a ich potenciál prispieť k pokroku v úlohách NSF – podporovať vedecký pokrok; zlepšovať 

zdravie národa, prosperitu a blahobyt; zabezpečovať národnú obranu.  

Hodnotenie projektov závisí od ich povahy a môžu ho vykonávať ad hoc hodnotitelia, panely, 

alebo kombinácia oboch. V niektorých prípadoch sa realizujú aj in situ návštevy. Hodnotenie 

zvyčajne vykonáva určený manažér z NSF a traja až desiati externí experti z konkrétnej 

oblasti, v ktorej je projekt podávaný. Žiadatelia o grant môžu navrhnúť odborníkov na danú 

oblasť, ktorí by mohli uskutočniť hodnotenie. Rovnako môžu navrhnúť osoby, ktoré by nemali 

hodnotiť ich žiadosť. Hodnotitelia by mali mať: 

 odborné znalosti vedy v tej vednej podoblasti, v ktorej je žiadosť podávaná; 

 širšie a všeobecné znalosti o vednej podoblasti, v ktorej je žiadosť podávaná, aby 

mohli posúdiť komplexnosť, multidisciplinárny kontext, prípadne 

národný/medzinárodný dopad; 

 širšie znalosti vedeckej infraštruktúry inštitúcie, jej vzdelávacie aktivity, aby mohli 

zhodnotiť príspevok k spoločenským cieľom, vedeckých zamestnancov; 

 zabezpečiť, pokiaľ je to možné, rôznorodosť v zastúpení hodnotiacej skupiny. Cieľom 

je dosiahnuť vyrovnanosť medzi rôznymi charakteristikami.  

Rozhodnutie o pridelení alebo nepridelení grantu je následne ešte posúdené vyššími 

manažérmi NSF. 

Všetky programy zamerané na VVaI majú spoločné parametre. Odlišnosť v obsahu 

hodnotenia je daná zameraním programu. Všetky však sú založené na princípe súťaživosti 

a teda len tie najlepšie projekty, t. j. projekty s najlepšími myšlienkami, ktoré sú realizovateľné, 

s najlepším tímom, sú podporené. Preto je potrebné všetky opatrenia smerovať tak, aby vedci, 

výskumníci alebo výskumné inštitúcie nemali a nevnímali žiadne prekážky pri príprave, či 
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implementácii svojich projektov a vnímali systémovú podporu, ktorá podnecuje ich kreativitu, 

vytvára im vhodné podmienky na rozvoj a rast.  
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Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja je dlhodobou a samozrejmou  

záležitosťou rozvinutých krajín, ktoré prostredníctvom rôznych národných inštitúcií 

(ministerstvá, agentúry a pod.) podporujú rôzne formy medzinárodnej spolupráce v oblasti 

VaV, účasť výskumných inštitúcií (verejných alebo podnikateľských) v rámci európskych, príp. 

aj mimoeurópskych podporných programov zameraných na podporu medzinárodnej 

spolupráce v oblasti VaV, výmenné pobyty výskumných pracovníkov a pod. 

6.1. Rakúsko  

6.1.1 Stručný prehľad situácie v oblasti výskumu a vývoja v Rakúsku 

Rakúsko má podľa odhadu z januára 2018 cca 8,823 miliónov obyvateľov, pričom ich počet 

sa od roku 1991 takmer zdvojnásobil. Čo sa týka výskumu a vývoja, za posledné dve 

desaťročia urobilo obrovský skok dopredu. Dôkazom toho je zvýšenie podielu výskumu na 

HDP z 1,53% (1994) na 3,17% (r. 2018). Dynamika rozvoja Rakúska v oblasti výskumu a 

vývoja je jednou z najsilnejších v Európe. Rakúsko je atraktívnym miestom pre výskumníkov, 

rozvoj ich vedeckej kariéry, ako aj pre výskumné inštitúcie a vysoko inovatívne firmy z celého 

sveta.  

Rakúsko je dnes jednou z mála európskych krajín, ktorá presahuje stanovený cieľ politiky EÚ 

v oblasti výskumu do roku 2020. V roku 2018 bol podiel výskumu na HDP v Rakúsku už 

piatykrát za sebou viac ako 3% (r. 2018: 3,17 %), pričom cieľ Európa 2020 je 3 %. V rámci 

EÚ je Rakúsko na 2. mieste za Švédskom a prekonalo okrem Nemecka aj Dánsko a Fínsko. 

6. Medzinárodné 

porovnanie podpory VaV 

spolupráce 
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V rámci národnej stratégie RIS3 si stanovilo ambiciózny cieľ:  Do roku 2020 sa stať jedným z 

inovačných lídrov v Európe. 

K ťažiskovým tematickým oblastiam rakúskeho výskumu a vývoja patria: 

- živé vedy - ťažiskom sú lieky (rakovina, vakcíny a antiinfektíva), analytika a diagnostika 

orientovaná na budúcnosť, výrobné a platformové technológie, medicínska technika 

(protézy, zobrazovacie a medicínske prístroje) a život v súlade s okolitým prostredím 

(Ambient Assisted Living); 

- informačné a komunikačné technológie - ťažiskom sú špeciálne a kompletné riešenia 

a EDP služby; konzultačné činnosti, optimalizácia procesov a poradenstvo v oblasti 

infraštruktúry; inovatívne start-upy; jednou z charakteristík tejto oblasti je masové 

rozšírenie širokopásmového pripojenia v Rakúsku a skutočnosť, že Rakúsko je jedna 

z 3 top lokalít v oblasti IKT inovácií v Európe; 

- životné prostredie, obnoviteľné energie - ťažiskom sú solárna energia, fotovoltaika, 

biomasa a bioplasty, veterná energia, inteligentné mestá; špecifikom Rakúska je, že je 

číslom 1 vo využívaní vodnej energie v Európe; objem vývozu rakúskeho priemyslu v 

oblasti environmentálnych technológií rastie nadpriemerne: 11% p.a.; 

- doprava – ťažiskom sú automobilová a letecká doprava, inteligentné dopravné 

systémy, mechatronika, kovy, plasty; známe sú inteligentné dopravné systémy 

z Rakúska, inovácie pre železničnú dopravu z Rakúska, virtuálne vozidlo: vývoj 

virtuálnych vozidiel, virtuálne havarijné testy atď. 

V nasledujúcej tabuľke je porovnanie inovačnej výkonnosti Rakúska so Slovenskom: 

Tabuľka 24 Porovnanie inovačnej výkonnosti Rakúska a Slovenska 

Kľúčové ukazovatele Rakúsko SR 

Zaradenie krajiny do príslušnej skupiny podľa inovačnej výkonnosti (EIS 2019) silný inovátor 
(Strong 

Innovator) 

mierny 
inovátor 

(Moderate 
Innovator) 

Intenzita výskumu a inovácií v % (celkové hrubé výdavky na VaV (GERD) sledované 
cez počet výskumníkov (FTE) ako % z HDP) 

3,2% 0,9% 

Umiestnenie krajiny v rámci EÚ 28 z hľadiska VaV Intenzity 2. 21. 

Počet výskumníkov na 1 mil. obyvateľov 5 386 2 797 

Umiestnenie krajiny v rámci EÚ 28 z hľadiska počtu výskumníkov na 1 mil. obyv. 4. 21. 

Počet patentových prihlášok na 1 mld. HDP v štandarde kúpnej sily (v EUR) 4,7 1,1 

Miera zamestnanosti v znalostne náročných činnostiach v % 37,1% 31,4% 
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Podiel vedeckých publikácií na 10 % najcitovanejších vedeckých publikácií vo svete 10,8% 0,1% 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles 

Faktory úspechu inovačného systému Rakúska možno zhrnúť nasledovne: 

- inovatívne podnikanie, 

- excelentná veda, 

- aktívny verejný sektor, ktorý sa opiera o diferencované podporné nástroje, ktoré 

zahŕňajú výskumné bonusy, daňové zvýhodnenia a niekoľko inštitúcií poskytujúcich 

priamu podporu; 

- vysoká kvalita vzdelávacieho systému a jeho flexibilita - okrem duálneho vzdelávania, 

širokej ponuky vysokých škôl a univerzít, sú podporované rôzne formy ďalšieho 

vzdelávania, pričom možnosti ďalšieho vzdelávania ponúka svojim spolupracovníkom 

až 80 % podnikov; 

- desiatky mimo univerzitných výskumných inštitúcií - jednou z najväčších je výskumná 

inštitúcia Joanneum Research (Forschungsgesellschaft mbH), ktorá reprezentuje 

výskum na špičkovej medzinárodnej úrovni a najvyššiu vedeckú excelentnosť. Zaujíma 

kľúčové postavenie v oblasti prenosu technológií a poznatkov a ponúka riešenia a 

technológie pre hospodárstvo, priemysel a verejný sektor. Je zameraná na 6 oblastí 

výskumu: materiály, zdravie, digitalizácia, politika, robotika a život. Joanneum 

Research je jedným z akademických partnerov univerzitného vedeckého parku Graz, 

ktorý hodnotitelia uvádzajú ako príklad úspešného konzorcia vedeckého parku 

v Rakúsku. 

V súvislosti s vyššie spomenutými diferencovanými podpornými nástrojmi, ktoré patria medzi 

faktory rastúcej dynamiky a úspechu rakúskeho výskumu a vývoja, je dôležité uviesť hlavné 

stimuly, ktoré Rakúsko využíva v rámci podpory výskumu, vývoja a inovácií spomedzi 

v súčasnosti dostupných a využívaných stimulov v rôznych krajinách sveta. V Rakúsku sú 

využívané predovšetkým nasledovné stimuly na podporu VVaI: 

- daňové úľavy/výskumné bonusy, 

- hotovostné granty, 

- úvery, 

- podpora účasti v programe Horizont 2020, 

- iné – napr. záruky. 

Uvedené stimuly poskytuje jednak Rakúska agentúra na podporu výskumu (FFG – bližšie 

analyzovaná v nasledujúcich podkapitolách), ako aj všetkých deväť spolkových krajín tejto 

federácie.  

Čo sa týka hotovostných grantov, úverov a záruk, tieto stimuly sú určené na podporu budúcich 

investícií. Výška grantov je rôzna a závisí od fázy vývoja a typu projektu, ako aj predmetu a 

oblasti podnikania. Granty musia byť v súlade s usmerneniami EÚ o štátnej pomoci.  

https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
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Za najprospešnejší stimul sú však považované daňové úľavy, nazývané aj ako výskumné 

bonusy, ktoré sú aplikovateľné na minulé, súčasné aj budúce investície. Percentuálna výška 

výskumných bonusov sa líši v závislosti od typu VaV aktivít a môže sa zvýšiť na 20 % alebo 

aj viac pre MSP, vysoko inovatívne projekty alebo projekty, v ktorých niekoľko spoločností 

spolupracuje s výskumnými inštitúciami. Výskumné projekty z oblasti základného výskumu 

môžu dostať výskumný bonus až do výšky 100 % výdavkov na výskum.  

6.1.2 Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v Rakúsku 

Rakúska veda je medzinárodne uznávaná v niekoľkých oblastiach výskumu. Rakúsky výskum 

je svetovo uznávaný napr. v oblasti kvantovej komunikácie a informácií. Viedeň je hlavným 

biotechnologickým centrum (“biotech hub”) v Európe, rovnako ako Linz v mechatronike a Graz 

v automobilových a výrobných technológiách.  

Rakúsko je tiež sídlom viacerých firiem, ktoré sú svetovými lídrami v určitých technologických 

oblastiach a na špecializovaných trhoch, darí sa im v oblasti inteligentných sietí a vedú niektoré 

významné projekty EÚ v oblasti verejnej dopravy v Európe. Rakúsko vedie aj v elektronických 

systémoch a mikroelektronike a značne investuje do IKT (nachádza sa tu napr. špičkové 

európske výskumné centrum pre elektronické systémy Silicon Austria Labs (SAL), ktoré vo 

vzájomnom prepojení vedy a hospodárstva realizuje výskum na globálnej úrovni a vytvára 

základ prelomových produktov a procesov). 

U tvorcov politík je možné vidieť tiež vnímanie transformačného významu digitalizácie. 

Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Rakúsku prebieha v súlade s konceptom stratégií 

inteligentnej špecializácie (RIS3), ktorý vyvinula EÚ na zabezpečenie inteligentného, 

udržateľného a inkluzívneho rastu ako koncept rozvoja založeného na vedomostiach. Na 

úrovni EÚ je koncepcia inteligentnej špecializácie neoddeliteľnou súčasťou politiky súdržnosti 

EÚ a pridelenie finančných prostriedkov z EFRR na výskum, vývoj technológií a inovácie je 

podmienené národnou alebo regionálnymi stratégiami inteligentnej špecializácie. Zámerom je 

zaručiť efektívnejšie a strategicky orientované využívanie fondov EÚ na výskum, vývoj a 

inovácie. 

Každá krajina EÚ má vlastnú stratégiu inteligentnej špecializácie vychádzajúcu z jej potrieb, 

potenciálu a priorít v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Rakúsko má vo svojej stratégii RIS3 

(označovanej aj ako stratégia S3 alebo RTI) na národnej úrovni zadefinované do roku 2020 

nasledovné tematické priority:  

 Informačné a komunikačné technológie,  

 Živé vedy, 

 Materiálové vedy a inteligentná výroba, 

 Biohospodárstvo a udržateľnosť,  

 Klimatické zmeny, využívanie energie a zaobchádzanie s obmedzenými zdrojmi,  

 Humanitné, spoločenské a kultúrne vedy (vrátane sociálnej inovácie),  
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 Zabezpečenie kvality života s ohľadom na demografické zmeny (vrátane urbanizácie, 

mobility a migrácie). 

Z vyššie uvedeného zoznamu priorít je zrejmé, že rakúske národné priority sú dobre zladené 

s prioritami EÚ pre výskum a inovácie. 

Okrem národnej stratégie inteligentnej špecializácie, ktorá bola schválená v marci 2011, má 

Rakúsko aj regionálne stratégie inteligentnej špecializácie - t. j. stratégie spracované na úrovni 

jednotlivých spolkových krajín (celkom 9) – ktoré boli schvaľované priebežne v období rokov 

2012 - 2016.  

Ako však vyplýva z viacerých zdrojov („Policy Framework for Smart Specialisation in Austria“, 

november 201656, „RIO Country Report 2017: Austria“ publikované v marci 201857), stratégia 

na národnej (spolkovej) úrovni a stratégie na úrovni spolkových krajín neboli spracované 

„podľa spoločného vzoru“, preto je veľmi zložité robiť systematický a pravidelný prehľad o 

stave a implementácii inteligentnej špecializácie v krajine. 

Pre lepšiu zrozumiteľnosť nasledujúca tabuľka prehľadne zobrazuje, do akej miery vzájomne 

korešpondujú priority jednotlivých spolkových krajín stanovené v regionálnych stratégiách 

RIS3 s národnými prioritami zadefinovanými vo federálnej stratégii RIS3. Regionálne stratégie 

sú definované v súlade s tematickými prioritami špecifickými pre dané územie, ktorá má byť 

predmetom podpory a rozvoja. 

Tabuľka 25 Vzájomná zhoda medzi prioritami 9 spolkových krajín Rakúska a federálnymi, celonárodnými 
témami RIS3 

Téma 

Burgen- 

land 
Korutáns
ko 

Dolné 
Rakúsko* 

Horné 
Rakúsko 

Salzburg
sko Štajersko* Tirolsko 

Vorarlberg
sko Viedeň 

IKT                   

Živé vedy                   

Materiálové vedy                   

Výrobné 
technológie                   

                                                
56 https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/223684/AT_RIS3_201611_Final.pdf/bbd4d208-e5bf-44c0-972b-
b900857d78b3 
57 https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Austria/country-report 
 

 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/223684/AT_RIS3_201611_Final.pdf/bbd4d208-e5bf-44c0-972b-b900857d78b3
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/223684/AT_RIS3_201611_Final.pdf/bbd4d208-e5bf-44c0-972b-b900857d78b3
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Austria/country-report
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Udržateľnosť, 
energie, 
klimatické 
zmeny, Zdroje                   

Mobilita                   

Kvalita života a 
demografia           **       

Humanitné, 
spoločenské a 
kultúrne vedy     **     **       

Kreatívny 
priemysel, 
inovácie služieb                   

Cestovný ruch 
(ako súčasť 
RIS3)                   

Cestovný ruch 
(stratégia mimo 
RIS3)                   

Pozn: Biohospodárstvo je medzisektorová téma a nachádza sa v témach Udržateľnosť, Živé vedy, Materiálové 
vedy. 

* Ekonomická stratégia ako základňa inteligentnej špecializácie 

** Komplementárna prioritná oblasť vo výskumnej stratégii príslušnej krajiny 

Legenda: 

Zdroj: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/223684/AT_RIS3_201611_Final.pdf/bbd4d208-e5bf-
44c0-972b-b900857d78b3 

V tabuľke je uvedený aj cestovný ruch, nakoľko všetky spolkové krajiny majú zodpovedajúcu 

stratégiu regionálneho cestovného ruchu, ktorá definuje cieľové skupiny, marketing a 

ponúkané služby a je v súlade s príslušnými stratégiami na národnej úrovni. 

Podobne, ako nie je ľahké zhodnotiť implementáciu inteligentnej špecializácie v rámci krajiny, 

ktorá má spracovanú RIS3 nielen na národnej, ale aj na regionálnych úrovniach (ako napr. 

Rakúsko), ešte zložitejšie je zhodnotiť implementáciu inteligentnej špecializácie v 

medzinárodnom porovnaní. Ako je zrejmé z vyššie uvedenej tabuľky, už  regióny v rámci 

jednej krajiny majú odlišné priority vzhľadom na iné potreby a najmä potenciál v oblasti VaV, 

o to viac sú rozdielne priority jednotlivých krajín.  

Dnes majú všetky rakúske spolkové krajiny stratégie, rozpočty pre programy finančnej pomoci 

a tiež agentúry, ktoré podporujú implementáciu týchto stratégií, okrem národných inštitúcií. 

 silné 

 slabé 

 sotva/vôbec 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/223684/AT_RIS3_201611_Final.pdf/bbd4d208-e5bf-44c0-972b-b900857d78b3
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/223684/AT_RIS3_201611_Final.pdf/bbd4d208-e5bf-44c0-972b-b900857d78b3
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Všetky majú zavedené mechanizmy monitorovania a podávania správ, ktoré sa ale líšia v 

závislosti od spolkovej krajiny, pričom podľa vyššie uvedeného zdroja „RIO Country Report 

2017: Austria“ absentujú sumarizačné analytické práce. Pri spracovávaní budúcej generácie 

stratégií inteligentnej špecializácie bude preto v Rakúsku nevyhnutné venovať väčšiu 

pozornosť zadefinovaniu jasných, merateľných cieľov so zodpovedajúcimi merateľnými 

ukazovateľmi, čo by mohlo slúžiť ako základ pre dosiahnutie štruktúrovaného prehľadu a 

systematického monitorovania. Toto je možné dosiahnuť len v obmedzenej miere vzhľadom 

k tomu, že každá spolková krajina má svoje priority vyplývajúce z jej potenciálu a potrieb, ktoré 

sa odlišujú od priorít inej spolkovej krajiny, aj keď národná stratégia inteligentnej špecializácie 

predstavuje pre regionálne stratégie určitý rámec. Uvedené konštatovanie sa rovnako týka aj 

vzájomného porovnávania implementácie RIS3 medzi jednotlivými krajinami EÚ.  

Súčasné nastavenie stratégií RIS3 a sledovaných ukazovateľov umožňuje len čiastočné 

porovnanie medzi krajinami, a to porovnanie úspešnosti implementácie stratégie RIS3 v tej-

ktorej krajine či už v rámci určitého časového obdobia alebo s inými krajinami a aj to len 

nepriamo prostredníctvom kľúčových ukazovateľov výkonnosti výskumu, vývoja a inovácií. 

K týmto patria také ukazovatele, ako sú napr. zvyšovanie podielu vedy a výskumu na HDP 

alebo zvyšovanie výdavkov podnikateľského sektora na VaV, zvyšovanie počtu podaných 

patentových prihlášok. Aký je však skutočný podiel plnenia stratégie RIS3 na hodnote týchto 

a súvisiacich ukazovateľov, je však otázne a táto otázka je výzvou pre nastavenie budúcich 

stratégií. 

V nasledujúcich tabuľkách sú porovnávané vybrané ukazovatele Rakúska, Slovenska a EÚ 

28 sledované na globálnej úrovni v súvislosti s RIS3: 

Tabuľka 26 Porovnanie percentuálneho podielu výdavkov na VaV na HDP v Rakúsku a na Slovensku 

Výdavky na VaV (% 
podiel z HDP) 2008 2014 2017 

EÚ 28 (cieľ 2020 = 3%) 1,83% 2,03% 2,06% 

Rakúsko 2,57% 3,08% 3,05% 

Slovensko 0,46% 0,88% 0,89% 

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/visualisations 

Tabuľka 27 Porovnanie počtu osôb pracujúcich vo VaV ako % z aktívnej populácie v Rakúsku a na 
Slovensku 

% - ny podiel osôb 
pracujúcich vo VaV 
z aktívnej populácie 2008 2014 2017 

EÚ 28 1,0464 1,1722 1,2949 

Rakúsko 1,4150 1,6395 1,7146 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/visualisations
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Slovensko 0,5814 0,6499 0,6974 

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/visualisations 

Tabuľka 28 Porovnanie počtu patentových prihlášok podaných na EPO na milión obyvateľov v Rakúsku 
a na Slovensku 

Počet patentových 
prihlášok podaných na 
EPO 2008 2014 2017 

EÚ 28 114,03 111,97 106,84 

Rakúsko 195,74 230,54 231,35 

Slovensko 6,86 9,39 10,14 

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/visualisations 

Úroveň napĺňania vyššie uvedených ukazovateľov zo strany Rakúska a SR, vzhľadom na 

výrazné zaostávanie SR za Rakúskom (ako aj priemerom EÚ 28) vo všetkých uvedených 

ukazovateľoch, je dôvodom na to, aby SR považovala Rakúsko za príklad dobrej praxe v 

oblasti napĺňania cieľov VaV a celkového napredovania krajiny. 

V národnej stratégii RIS3 si Rakúsko stanovilo za cieľ stať sa do roku 2020 jedným 

z inovačných lídrov v Európe a dosiahnuť podiel výdavkov na výskum a vývoj v hodnote 3,76 

% s tým, aby podiel súkromných financií na tejto hodnote predstavoval dve tretiny. Uvedené 

ciele sa mu síce zatiaľ nepodarilo dosiahnuť, avšak s odhadovaným podielom VaV na HDP za 

rok 2019 vo výške 3,19 % (v roku 2018 to bolo 3,17 %) už šiestykrát za sebou bude prevyšovať 

cieľ Európa 2020, ktorý je 3 %.  

Čo sa týka podielu verejného58 a súkromného sektora na podpore výskumu a 

experimentálneho vývoja, verejný sektor v Rakúsku sa na jeho podpore v roku 2018 podieľal 

35,8 %, súkromný sektor 48,6 % a zahraničné zdroje 15,6 %. Podiel súkromného sektora na 

financovaní výskumu má pritom rastúci trend a v porovnaní s rokom 2008 vzrástol o  2,7 %. 

Naopak podiel verejného sektora v porovnaní s rokom 2008 klesol o 2 %, pričom klesol aj 

podiel zahraničných zdrojov (o 0,9 %), pričom tak podiel verejného sektora, ako aj podiel 

zahraničných zdrojov majú celkovo klesajúci trend. Zároveň je dôležité uviesť, že väčšina 

zahraničných zdrojov zahŕňa financovanie výskumu zo strany zahraničných podnikov 

vykonávaného v ich dcérskych spoločnostiach v Rakúsku, ale zahŕňa aj prostriedky z 

výskumných programov EÚ. 

  

                                                
58 Pojem verejný sektor v Rakúsku zahŕňa federálnu vládu, vlády spolkových krajín, ostatné verejné zdroje a súkromný neziskový 
sektor. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/visualisations
https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/visualisations
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Kľúčové inštitúcie v oblasti podpory a rozvoja medzinárodnej spolupráce v oblasti 
VaV  
V oblasti výskumu a vývoja v Rakúsku vo všeobecnosti zohráva významnú úlohu 

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG), t. j. Rakúska agentúra 

na podporu výskumu, ktorá poskytuje nielen priamu finančnú podporu, ale aj komplexné 

informácie týkajúce sa rôznych aspektov oblasti výskumu a vývoja, ako sú európske podporné 

programy, národné podporné programy, pomoc pri hľadaní zahraničných partnerov 

v špecifických oblastiach výskumu a vývoja, pomoc v právnych otázkach, v rámci programu 

“Young Experts” podporuje doktorandov v prvých rokoch výkonu ich profesie  a pod.  

Je to najväčšia rakúska organizácia na podporu aplikovaného výskumu a inovácií. Ponúka 

vyššie uvedené poradenstvo, podporu a financovanie výskumných a inovačných projektov 

prostredníctvom rôznych programov verejného financovania, ktoré sú financované najmä 

Spolkovým ministerstvom dopravy, inovácií a technológií (BMVIT) a Spolkovým ministerstvom 

digitálnych a ekonomických záležitostí (BMDW). 

FFG patrí aj medzi subjekty financujúce univerzitný vedecký park, ktorý uvádzame ako príklad 

úspešného konzorcia vedeckého parku v tejto krajine. 

Ďalšou dôležitou inštitúciou v oblasti podpory výskumu, vývoja a inovácií v Rakúsku je Der 

Wissenschaftsfonds, t. j. Rakúsky vedecký fond (FWF), ktorý je ústredným orgánom na 

podporu základného výskumu. FWF poskytuje podporu samostatným projektom, 

samostatným vedeckým publikáciám, prioritným výskumným programom, medzinárodnej 

mobilite a kariérnemu postupu žien - vedkýň. FWF patrí do gescie Spolkového ministerstva 

školstva, vedy a výskumu (BMBWF).59 

V priebehu rokov sú teda za národné výskumné stratégie v Rakúsku zodpovedné tri spolkové 

ministerstvá, BMBWF, BMVIT a BMDW. V dôsledku toho sa môžu sami (avšak nielen oni, ale 

aj iné ministerstvá) tiež priamo či nepriamo zapojiť do rôznych partnerstiev. 

FFG 

Rakúska agentúra na podporu výskumu (FFG) je národnou (centrálnou) inštitúciou pre 

podporu a financovanie výskumu, vývoja a inovácií v Rakúsku. 

Cieľom FFG je posilniť umiestnenie Rakúska v oblasti výskumu a inovácií v globálnej 

konkurencii a tým zabezpečiť trvalú udržateľnosť hodnotných pracovných miest a prosperity 

                                                
59 BMDW a BMBWF boli vytvorené v roku 2017, keď bolo pôvodné Spolkové ministerstvo vedy, výskumu a hospodárstva 
rozdelené na BMDW (Spolkové ministerstvo pre digitálne a ekonomické záležitosti) a BMBWF (Spolkové ministerstvo školstva, 
vedy a výskumu). 
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Rakúska. FFG ako súčasť rakúskeho inovačného systému podporuje konkurencieschopnosť 

rakúskeho hospodárstva a vedy na národnej a medzinárodnej úrovni. 

Granty FFG významne prispievajú ku generovaniu nových poznatkov, vývoju nových výrobkov 

a služieb a tým k väčšej konkurencieschopnosti na svetovom trhu. Uľahčujú alebo umožňujú 

financovanie výskumných a inovačných projektov, a tým pomáhajú zmierňovať výskumné 

riziko. FFG podporuje medzinárodné sieťovanie a vedeckú kariéru. Spolupráca medzi vedou 

a podnikmi a medzinárodné zosieťovanie Rakúska sú centrálnymi prvkami pri podpore zo 

strany FFG. 

FFG je agentúra vykonávajúca programy výskumu a vývoja v mene BMVIT a v menšom 

rozsahu aj v mene iných rakúskych subjektov. Financovanie z FFG sa principiálne udeľuje v 

súťaži. Rozhodnutia zvyčajne vychádzajú z kontrolného zoznamu kritérií, medzi ktoré patria 

relevantnosť, pridaná hodnota, existencia korešpondujúceho programu, potreba dodatočných 

ľudských zdrojov a úrovne dostupného rozpočtu. 

Projekty financované z FFG majú mnoho pozitívnych vedľajších efektov, napríklad trvalo 

udržateľný rozvoj výskumných schopností a ľudských zdrojov, lepšie medzinárodné 

zosieťovanie alebo posilnenie spolupráce medzi vedou a podnikaním. Na dvoch z troch 

podporených  projektov spolupracujú podnikateľské spoločnosti s vedeckými partnermi. 

Top témy a oblasti z roku 2017: 

- Výroba (23,4 %) 

- IKT (19,7 %) 

- Energie a životné prostredie (16,3 %) 

- Mobilita(12,5 %) 

FFG bola od samého začiatku (t. j. od r. 2004) vždy aktívna aj v oblasti verejno-verejných 

partnerstiev (ďalej aj P2P). Národné programy využíva FFG (v rámci nadnárodných 

partnerstiev) aj ako prípravný krok, aby organizácie boli lepšie pripravené na podávanie 

žiadostí (či už ako žiadatelia alebo partneri) vo väčších európskych a medzinárodných 

programoch spolupráce. Ročný rozpočet na nadnárodné projekty sa zvýšil z cca 5 miliónov 

EUR ročne v roku 2004 (najmä pre sieť EUREKA) na cca 40 miliónov EUR ročne v roku 2018. 

Rozhodnutie o účasti v P2P je zvyčajne koordinované medzi BMVIT a FFG, pričom tieto 

rozhodnutia sú strategické pre príslušné oblasti výskumu a vývoja. V súčasnosti je FFG 

zapojená do 25 P2P. 

Rakúsky vedecký fond (FWF) 

Rakúsky vedecký fond (FWF) sa zúčastňuje na projektoch ERA-NET, ktoré majú určitú zložku 

základného výskumu a priority, ktoré sú dôležité pre rakúsku vedu (ako sú napr. živé vedy, 

informačné a komunikačné technológie), pričom sa zúčastňuje 85 - 90% relevantných výziev. 



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

149 

Cieľom programu ERA-NET je financovanie európskej výskumnej spolupráce na konkrétnych 

témach s partnermi z niekoľkých krajín, pričom dĺžka realizácie projektov je rôzna, vo väčšine 

prípadov do 3 rokov a obvykle ich financuje príslušná národná agentúra.  

Prostredníctvom tohto programu FWF umožňuje rakúskym vedcom zúčastňovať sa na 

medzinárodných výskumných projektoch. Rozhodovanie o tom, ktorých projektov ERA-NET 

sa FWF zúčastní, prebieha na základe posúdenia nasledovných kritérií: existencia prvku 

základného výskumu a existencia silnej výskumnej komunity s preukázanou spôsobilosťou v 

príslušnom národnom programe (programoch) v danej oblasti záujmu, čo ale neplatí o 

všetkých oblastiach. Priemerná miera úspešnosti FWF vo výzvach ERA-NET v programe 

Horizont 2020 dosahuje 30%. 

FWF má celkový ročný rozpočet vo výške 32 miliónov EUR na podporu projektov v rámci 

medzinárodných programov. Na projekty podporované prostredníctvom ERA-NET investuje 

ročne zvyčajne len 2 - 7 miliónov EUR, čoho dôvodom sú okrem iného aj administratívne 

režijné náklady na programy ERA-NET, ktoré  sú v porovnaní s ostatnými programami 

spolupráce značne vyššie. Väčšina rozpočtu je investovaná na iné medzinárodné programy, 

ktoré sú komplementárne a majú rovnakú dôležitosť a význam pre výkonnosť krajiny v oblasti 

medzinárodnej spolupráce, ako sú napr.:60 

Joint projects (Spoločné projekty) – ich cieľom je podpora bilaterálnych výskumných projektov 

s dĺžkou realizácie max. 3 alebo max. 4 roky (v závislosti od krajiny) s úzko integrovaným 

obsahom;  požiadavkou je vysoká vedecká kvalita projektu podľa medzinárodných štandardov. 

FWF má uzatvorené dohody o predkladaní žiadostí a financovaní dvojstranných spoločných 

projektov s partnerskými organizáciami vo viacerých európskych aj mimoeurópskych 

krajinách, vrátane krajín 3 krajín V4, okrem Slovenska.  

Joint seminars (Spoločné semináre) – tematicky dobre zadefinované semináre s dĺžkou 

trvania 2 – 4 dni zamerané na uľahčenie začatia bilaterálnych výskumných spoluprác; účelom 

programu je podpora začatia bilaterálnych projektov spolupráce a prípravy žiadostí na riešenie 

Spoločných Projektov (Joint Projects); žiadosti o účasť na tomto medzinárodnom programe 

musia byť predložené FWF a paralelne príslušnej partnerskej agentúre. FWF má uzatvorené 

dohody o predkladaní žiadostí a financovaní spoločných seminárov len s partnerskými 

organizáciami dvoch mimoeurópskych krajín – Japonsko a Taiwan; 

GROW – Graduate Research Opportunities Worldwide („Rast – výskumné možnosti 

absolventov na celom svete“) – GROW je program podpory medzinárodnej výmeny 

doktorandov z USA ponúkaný spoločne s US National Science Foundation (NSF) a 

partnerskými organizáciami po celom svete, cieľom tohto programu v prípade Rakúska je 

podpora výskumných pobytov amerických doktorandov v Rakúsku v trvaní 10 – 12 mesiacov; 

FWF je do tohto programu zapojený od roku 2014, pričom jeho podpora obnáša preplácanie 

                                                
60 https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/international-programmes/ 

https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/international-programmes/
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platu amerických doktorandov; podmienkou podpory doktoranda zo strany FWF je pridaná 

hodnota pobytu amerického doktoranda pre Rakúsko, ktorú je uchádzač povinný popísať 

v rámci jednej z príloh žiadosti o grant. 

Okrem týchto inštitúcií je potrebné spomenúť ešte jednu dôležitú inštitúciu, ktorá zohráva 

dôležitú úlohu v podpore výskumu, vývoja a inovácií na národnej úrovni. Je ňou Austria 

Wirtschaftsservice GmbH (aws). AWS je federálna podporná banka, ktorá bola otvorená v 

októbri 2002 a jej 100 %-ným vlastníkom je Rakúska republika. Poskytovaním pôžičiek, 

grantov a záruk s nízkymi úrokovými sadzbami firmy dostávajú od banky podporu na 

vykonávanie svojich inovačných projektov, najmä ak iné formy financovania nie sú schopné 

poskytnúť potrebné finančné prostriedky. Okrem toho poskytuje vznikajúcim, existujúcim aj 

rozširujúcim sa firmám špecifické informačné a konzultačné služby. 

Veľmi aktívne pri preberaní zodpovednosti na úrovni EÚ v súvislosti s formovaním a účasťou 

na európskych a medzinárodných partnerstvách boli vždy aj rakúske ministerstvá: 

Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF) 

Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF) vždy venovalo osobitnú pozornosť 

posilňovaniu medzinárodnej spolupráce. Realizuje početné programy a iniciatívy spolupráce s 

krajinami a regiónmi strategického významu pre Rakúsko a Európu a je tiež veľmi aktívne na 

úrovni EÚ a v mnohých medzinárodných a európskych orgánoch, napr. na „Strategickom fóre 

pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja“ (SFIC) Európskej únie, vo „Výbore 

pre vedecko-technologickú politiku“ (CSTP) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

(OECD), ako aj v príslušných orgánoch OSN. Toto ministerstvo ponúka rakúskym inštitúciám 

vysokoškolského vzdelávania a výskumu početné nástroje a opatrenia na vnútroštátnej, 

bilaterálnej, regionálnej aj európskej úrovni s cieľom rozšíriť medzinárodnú spoluprácu v 

oblasti výskumu, a tým posilniť ich postavenie v globálnom výskumnom priestore.  Vytvára a 

podporuje rámcové podmienky a platformy, ktoré umožňujú úspešnú spoluprácu medzi 

aktérmi v príslušných krajinách a s nimi, pričom reflektuje na nové formy spolupráce a 

vytvárania sietí, keď popri klasickej bilaterálnej spolupráci sa stávajú čoraz dôležitejšími aj 

mnohostranné iniciatívy alebo regionálne či makroregionálne prístupy (podunajská oblasť, 

alpská oblasť atď.), ktoré zároveň podporujú národné stratégie a reformné úsilie. 

Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií (BMVIT)   

Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií (BMVIT) rovnako kladie veľký dôraz na 

medzinárodnú spoluprácu rakúskych organizácií. Toto ministerstvo je zodpovedné za 

výskumné, technologické a inovačné aktivity v nasledovných doménach: mobilita, doprava, 

energetika, IKT, výroba, materiály, nanotechnológie, bezpečnosť, letectvo a vesmír.  

BMWIT spravuje konkurenčné programy výskumu a vývoja prostredníctvom výziev na 

predkladanie projektov v uvedených doménach spoločne s FFG ako financujúcou inštitúciou, 
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a to v mene Ministerstva (BMWIT). Ako doplnkové implementačné nástroje pre národnú 

výskumnú politiku v hlavných oblastiach záujmu, ktoré vyžadujú medzinárodnú spoluprácu, 

využíva verejno-verejné partnerstvá (P2P) a verejno-súkromné partnerstvá (PPP), a to najmä 

v oblasti energetiky, udržateľného mestského rozvoja, dopravy a mobility, IKT, výrobných 

technológií, materiálov, vesmíru a bezpečnosti. V súvislosti s participáciou na P2P a PPP, 

vzhľadom na silnú podporu medzinárodnej spolupráce zo strany tohto ministerstva, 

ministerstvo v rámci pripravovanej novej Stratégie pre vedu, technológie a inovácie chystá 

koordinovanejší proces participácie na oboch vyššie uvedených typoch partnerstiev. 

Spolkové ministerstvo pre digitálne a hospodárske záležitosti (BMDW) 

BMDW je zodpovedné za účasť Rakúska na iniciatívach článku 185, a to najmä na 

EUROSTARS a EMPIR, ktoré sú považované za veľmi dôležité pre Rakúsko. Osobitnou črtou 

programov tohto ministerstva je netematické zameranie, ktoré je dôvodom obmedzenej účasti 

ministerstva na iných iniciatívach, mimo špecifických iniciatív článku 185, ktoré umožňujú 

prístup zdola nahor. 

BMDW považuje za dôležité posilniť spoluprácu s európskymi krajinami, ale zdôrazňuje aj 

potrebu zlepšiť spoluprácu s mimoeurópskymi krajinami na účely rozvoja poznatkov a trhu. V 

tejto súvislosti sú dôležité také iniciatívy, ako sú GlobalStars (v rámci EUREKA/EUROSTARS) 

a Global Inkubator Network (GIN). 

V oblasti podpory VaV v Rakúsku okrem vyššie uvedených 3 ministerstiev zohráva dôležitú 

úlohu ešte jedno ministerstvo, ktorým je Spolkové ministerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj 

a cestovný ruch (BMNT), do ktorého gescie patrí pomerne široká oblasť energetiky, 

biohospodárstva a poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, vody, životného prostredia, 

baníctva a cestovného ruchu. BMNT je podobne ako ostatné vyššie uvedené ministerstvá 

aktívne v účasti na P2P. Predchádzajúce rozhodnutia o tom, kde a koľko sa investuje, prijímalo 

od prípadu k prípadu na základe vopred určených kritérií, podobných kritériám iných 

ministerstiev a agentúr. V súčasnosti ministerstvo zvažuje selektívnejší prístup k 

obmedzenému počtu ERA-NET s výraznejšími investíciami.  

Schéma ERA-NET je pre výskumných pracovníkov jednou z príležitostí na získanie 

financovania výskumu a spoluprácu v rámci EÚ s výhodami získania nových poznatkov a 

rozvoja vedeckej kariéry výskumníkov, aj keď jej dopady nie sú ešte dostatočne viditeľné, aby 

dokázali odôvodniť značné investície.  

Z dostupných materiálov možno konštatovať, že spolupráca medzi rakúskymi financujúcimi 

agentúrami (FFG, FWF) je účinná a pozitívna. Spolupráca na úrovni ministerstiev je zložitejšia. 

Napr. do Horizont 2020 sa môžu zapojiť rôzne ministerstvá, a to tak do verejno-verejných, ako 

aj do verejno-súkromných partnerstiev, čo môže spôsobiť napr. oneskorenia vo financovaní 

projektov VaV.  
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Podľa Správy OECD o inovačnej politike Rakúska z roku 2018 (OECD Reviews of Innovation 

Policy: Austria 2018), napriek tomu, že Rakúsko potrebuje strategický prístup k 

medzinárodným vzťahom všeobecne, vnútroštátne priority sú dobre zladené s prioritami EÚ, 

čo mu umožňuje zabezpečiť dobrú úroveň zlučiteľnosti s programami partnerstiev. Rakúskej 

výskumnej komunite by však z hľadiska podpory projektov pomohla väčšia miera autonómie 

rakúskych financujúcich inštitúcií, akými sú FFG a FWF (obe patria do gescie spolkových 

ministerstiev). 

Programy EÚ zamerané na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV – účasť 

Rakúska v týchto programoch 

Horizont 2020 

Na internetovej stránke EK61 je dostupný profil jednotlivých krajín EÚ z pohľadu programu 

Horizont 2020, ktorý poskytuje informácie o účasti a úspešnosti tej-ktorej krajiny a jej inštitúcií 

a organizácií v programe Horizont 2020. Údaje uvedené nižšie sú k 2.1.2020. 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza porovnanie základných ukazovateľov týkajúcich sa účasti 

a úspešnosti Rakúska a Slovenska v tomto programe: 

Tabuľka 29 Porovnanie účasti a úspešnosti Rakúska a Slovenska v programe Horizont 2020 

Ukazovateľ Rakúsko Slovensko 

Suma získaných prostriedkov v EUR 1,4 mld. EUR 102,2 mil. EUR 

Počet organizácií, ktoré požiadali o grant z programu Horizont 2020* 19 018 3 396 

Počet podpísaných grantových zmlúv 2 389  379 

Úspešnosť projektov (žiadosti, ktoré končia podpísaním zmluvy) 16,61 % 13,29 % 

Počet účastí organizácií** 3 693 517 

Podiel MSP z celkového počtu účastí organizácií danej krajiny 24,32 % 24,56 % 

*organizácie, ktoré žiadali o grant vo viacerých projektoch, sa počítajú za každý projekt 

** organizácie, ktoré sa zúčastňujú vo viacerých projektoch, sa počítajú za každý projekt 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles 

 

Ako vidieť z tabuľky, Rakúsko z tohto programu dosiaľ získalo 1,4 mld. EUR, čím sa radí na 9. 

miesto z EÚ 28 (naproti tomu SR so sumou 102,2 mil. EUR sa radí na 24. miesto z EÚ 28). 

                                                
61 Zdroj: https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles 

https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
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Do prvej desiatky najúspešnejších krajín sa Rakúsko radí aj počtom účastí v programe 

Horizont 2020 - z hľadiska počtu účastí je na 10. mieste z EÚ 28 (naproti tomu SR je na 24. 

mieste z EÚ 28). 

Pokiaľ ide o úspešnosť z hľadiska počtu podpísaných grantových zmlúv, v prípade Rakúska 

je to 16,61 %, v prípade Slovenska 13,29 %.  

V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie, aký podiel zdrojov z celkovej výšky získaných 

zdrojov za danú krajinu získali z programu Horizont 2020 k dátumu 2.1.2020 jednotlivé typy 

inštitúcií: 

Tabuľka 30 Porovnanie podielu jednotlivých typov inštitúcií na získaných zdrojoch z programu Horizont 
2020 v Rakúsku a na Slovenska 

Typ organizácie 

Podiel získaných prostriedkov 
z Horizont 2020 (%) 

Rakúsko Slovensko 

súkromné spoločnosti (okrem vzdelávacích) 33,10 43,20 

vzdelávacie inštitúcie 36,80 36,10 

výskumné inštitúcie  24,20 11,70 

verejné inštitúcie (okrem výskumných a vzdelávacích) 1,40 4,90 

ostatné 4,50 4,10 

SPOLU 100,00 100,00 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles 

Z tabuľky vyplýva, že v Rakúsku z hľadiska podielu získaných zdrojov z programu Horizont 

2020 mierne prevažujú vzdelávacie inštitúcie nad súkromnými spoločnosťami, za ktorými 

nasledujú výskumné inštitúcie. Naproti tomu, na Slovensku výrazne prevažujú súkromné 

spoločnosti, na 2. mieste sú vzdelávacie inštitúcie a na 3. mieste sú síce rovnako ako 

v Rakúsku výskumné inštitúcie, avšak s podstatne väčším rozdielom oproti súkromným 

spoločnostiam a vzdelávacím inštitúciám, ako je tomu v Rakúsku. 

Pokiaľ ide o úspešnosť konkrétnych organizácií, najúspešnejšie rakúske organizácie podľa 

sumy získaných prostriedkov sú nasledovné: 

 Universität Wien (86,43 mil. EUR) 

 AIT Austrian Institute of Technology, Gmbh (79,2 mil. EUR) 

 Technische Universität Wien (72,33 mil. EUR) 

 Institute of Science and Technology Austria (57,58 mil. EUR) 

 Technische Universität Graz (51,06 mil. EUR) 

 Medizinische Universität Wien (50,94 mil. EUR) 

 AVL LIST, Gmbh (37,17 mil. EUR) 

https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
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 Universität Innsbruck (35,79 mil. EUR) 

 Oesterreichische Akademie der Wissenschaften (31,18 mil. EUR) 

Vychádzajúc z uvedeného zoznamu inštitúcií, medzi najúspešnejšími organizáciami v 

programe Horizont 2020 sú v Rakúsku prevažne univerzity. 

Z hľadiska medzinárodnej spolupráce sú pre rakúske organizácie v pozícii partnera/prijímateľa 

najčastejšie organizácie z nasledovných krajín: 

 Nemecko, 

 Španielsko, 

 Francúzsko, 

 Taliansko, 

 Veľká Británia, 

 Holandsko. 

ERA-LEARN je podporná platforma pre verejno-verejné partnerstvá (P2P) financovaná ako 

podporná akcia v rámci programu Horizont 2020. Tento projekt je štvorročnou iniciatívou (2018 

- 2022), ktorá nadväzuje na jeho predchodcu ERA-LEARN 2020. V mene EK prevádzkuje 

ERA-LEARN jedinečnú databázu sietí P2P, ich výziev a financovaných projektov a poskytuje 

štúdie a analýzy tematického zoskupovania, internacionalizácie atď. Medzi špecifické ciele 

ERA-LEARN patria napr.: 

- identifikovať a rozširovať osvedčené postupy dobrej praxe pre konkrétne spoločné 

výzvy P2P - medzi osvedčené postupy patria napr. rozširovanie účasti krajín s menej 

intenzívnym výskumom, internacionalizácia sietí P2P, či prepájanie s priemyslom 

a inováciami, 

- zapojiť komunitu P2P do dialógu s ostatnými zúčastnenými stranami alebo iniciatívami, 

ako sú verejno-súkromné partnerstvá (PPP), 

- uľahčiť identifikáciu a riešenie vznikajúcich problémov v súvislosti so strategickým 

vývojom, fungovaním a výkonnosťou P2P. 

Rakúsko je jednou z najaktívnejších krajín zapojených do P2P od uvedenia prvých ERA-NET 

v roku 2004. Verejno-verejné partnerstvá (P2P) a verejno-súkromné partnerstvá (PPP) sú 

rakúskymi tvorcami politík vo všeobecnosti považované za implementačné nástroje národnej 

výskumnej politiky v oblastiach, ktoré vyžadujú medzinárodnú spoluprácu. 

Rakúsko sa v programe Horizont 2020 zúčastňuje v 49 verejno-verejných partnerstvách a 

vedie päť z týchto sietí (M-ERA.NET 2, ENSCC, ERA-NET PhotonicSensing, ERA-NET 

SGplusRegSys a ERA-NET SmartGridPlus). Z 2078 spoločných výziev, ktoré boli vyhlásené 

verejno-verejnými partnerstvami v programe Horizont 2020, sa Rakúsko zúčastnilo 82 výziev, 

na 2. mieste za Holandskom, ktoré sa zúčastnilo 100 výziev. Výsledkom toho je 259 

podporených projektov, čo je podobné priemeru EÚ15.  
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V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie účasti a úspešnosti Rakúska a SR v sieťach 
P2P v rámci ERA-LEARN.  

Tabuľka 31 Zapojenie Rakúska a SR do sietí P2P (verejno-verejné partnerstvá) v rámci ERA-LEARN 

Kľúčové ukazovatele Rakúsko Slovensko 

Počet sietí, v ktorých sa krajina nachádza 186 54 

Počet sietí, v ktorých je krajina koordinátorom 16 0 

Počet spoločných výziev, do ktorých je krajina zapojená 337 124 

Počet organizácií, ktoré sú zapojené v sieťach 38 20 

Počet podporených projektov 606 79 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa https://www.era-learn.eu/network-information/countries/list-countries 

Významnú súčasť programu Horizont 2020 z hľadiska posilnenia excelentnosti vedeckej 

základne v Európe a podpory budovania európskeho výskumného priestoru tvoria tzv. Akcie 

Marie Sklodowska – Curie (ďalej MSCA), ktoré patria do jedného z 3 pilierov programu 

Horizont 2020 s názvom Excelentná veda. MSCA predstavujú v rámci podpory medzinárodnej 

spolupráce v oblasti VaV jeden z najprestížnejších programov EÚ umožňujúcich v rámci 

podpory medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobility aj výmenu mladých 

a skúsených výskumných pracovníkov. 

V nasledujúcej tabuľke je porovnanie zapojenia Rakúska a SR do MSCA z hľadiska počtu 

účastí organizácií zapojených v programe Horizont 2020 prostredníctvom MSCA. 

Tabuľka 32 Zapojenie Rakúska a SR v Horizont 2020 v rámci MSCA z hľadiska účasti zapojených 
organizácií 

Kľúčové ukazovatele Rakúsko Slovensko 

Počet účastí organizácií v MSCA* 553 61 

Podiel účastí organizácií v MSCA z celkového počtu v rámci EÚ v %* 2,65 0,29 

* počet organizácií zapojených v programe Horizont 2020 prostredníctvom Marie Sklodowska-Curie actions, 

pričom jedna organizácia zapojená do viacerých projektov je započítaná iba raz 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-
profiles 

Ďalšími tematickými oblasťami piliera Excelentná veda sú: 

European Research Council (ERC) – určené na podporu vynikajúcich mladých vedcov 

akejkoľvek národnosti, ktorí buď začínajú rozvíjať svoju nezávislú   kariéru a  vytvárať 

vlastné vedecké tímy alebo programy, alebo sú vo fáze konsolidácie vlastných vedeckých 

tímov alebo programov. Iné granty podporujú medzinárodne uznávaných vedcov, 

https://www.era-learn.eu/network-information/countries/list-countries
https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
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ktorí  významne ovplyvnili  svoj odbor, či úspešných riešiteľov ERC grantov v rannej fáze 

komercionalizácie ich výsledkov výskumnej činnosti; 

Future and Emerging Technologies (FET) – zamerané na podporu medzisektorovej 

spolupráce na radikálne nových a vysoko rizikových myšlienkach vo vznikajúcich oblastiach 

vedy a techniky, 

European Research Infrastructures (ERI) – zamerané na podporu budovania a prevádzky 

excelentných európskych výskumných infraštruktúr. 

Pokiaľ ide o porovnanie zapojenia Rakúska a Slovenska do všetkých štyroch oblastí piliera 

programu Horizont 2020 “Excelentná veda”, v nasledujúcej tabuľke je prehľad sumy získaných 

prostriedkov do týchto oblastí za obe krajiny. 

Tabuľka 33 Porovnanie zapojenia Rakúska a SR do štyroch oblastí piliera Horizont 2020 Excelentná veda 
z hľadiska sumy získaných prostriedkov 

Oblasti piliera Excelentná veda 
Suma získaných 

prostriedkov v mil. 
EUR (Rakúsko) 

Suma získaných 
prostriedkov v  

mil. EUR 
(Slovensko) 

Suma prostriedkov 
prerozdelených v 

rámci celého 
programu Horizont 

2020 

v mld. EUR 

Európska rada pre výskum (ERC) 260,2 N/A* 9,65 

Budúce a vznikajúce technológie (FET) 54,32 1,46 1,64 

Akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA) 124,88 10,06 4,91 

Európske výskumné infraštruktúry 29,56 4,7 1,89 

* súvisí so skutočnosťou, že za SR bol len jeden tzv. "ERC principal investigator" (výskumníci žiadajúci o ERC 
grant), čo predstavuje 0,02 % na EÚ total; pre porovnanie z Rakúska ich bolo 157, t. j. 3,11 % z EÚ total 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-
profiles 

Ako vidieť z tabuľky, Rakúsko sa na posilnení excelentnej vedeckej základne v 

medzinárodnom rozsahu podieľalo prostredníctvom piliera Horizont 2020 Excelentná veda 

najviac cez oblasť ERC, na 2. mieste cez Marie Sklodowska-Curie Actions. Slovensko malo 

na tomto pilieri Horizont 2020 dosiaľ minimálnu účasť, pričom zo získaných prostriedkov 

najvyššia suma bola investovaná do Marie Sklodowska-Curie Actions. 

https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
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Významným nástrojom podpory sieťovania medzi vedcami v rámci Európskeho výskumného 

priestoru (ERA) je aj európsky program COST.62 COST (Európska kooperácia v oblasti vedy 

a technológií) podporuje siete ponúkajúce otvorený priestor na spoluprácu medzi vedcami v 

celej Európe (a mimo nej), ktoré touto formou dávajú podnety na zlepšenia v oblasti výskumu 

a na inovácie. COST predstavuje prístup zdola nahor, čo znamená, že vedci môžu vytvárať 

siete založené na ich vlastných oblastiach záujmu v oblasti výskumu a predkladať projekty v 

rámci otvorených výziev, pričom umožňuje zapojiť sa aj do už prebiehajúcich aktivít. COST je 

financovaný z EÚ v rámci rôznych rámcových programov výskumu a inovácií, akým je napr. aj 

Horizont 2020. Asociácia COST zároveň kladie dôraz na aktívne zapojenie výskumníkov z 

krajín, ktoré sú menej intenzívne zapojené do výskumu v rámci COST. Medzi krajiny 

zúčastnené na programe COST patria aj SR, Rakúsko, ČR, Fínsko a Holandsko, pričom SR 

a ČR patria medzi menej intenzívne zapojené krajiny. Podľa poslednej dostupnej Výročnej 

správy (za r. 2017) do aktivít COST (zasadnutia, pracovné semináre, krátkodobé vedecké 

pobyty, tréningové školy) bolo v roku 2017 zapojených celkom 45 000 výskumníkov, z čoho 

z Rakúska viac ako 400 výskumníkov, zo Slovenska do 280 výskumníkov. 

Program INTERREG EUROPE 

Ďalším programom podporujúcim medzinárodnú spoluprácu v oblasti VaI, na ktorom majú 

účasť Rakúsko aj Slovensko, je program INTERREG EUROPE. Je to program podpory 

spolupráce medzi regiónmi Európy, na ktorom sa zúčastňujú subjekty verejnej správy  

a neziskové subjekty v oblastiach podpory výskumu a inovácií, konkurencieschopnosti SME, 

nízkouhlíkového hospodárstva, životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov. 

V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie rakúskej a slovenskej účasti na programe: 

Tabuľka 34 Účasť Rakúska a Slovenska na programe Interreg Europe 

Krajina Rakúsko Slovensko 

Počet projektov 22 22 

Počet účastníkov 184 134 

Počet schválených projektov v oblasti VaI 6 7 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa https://www.interregeurope.eu 

Program INTERREG EUROPE je kofinancovaný zo zdrojov EFRR a poskytuje finančnú 

podporu pre rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti verejných politík formou projektov 

spájajúcich vždy min. 3 krajiny. Pomáha regionálnym a miestnym samosprávam v celej Európe 

pri vývoji a realizácii lepšej politiky. Jeho cieľom je prostredníctvom vytvorenia prostredia a 

príležitostí na zdieľanie riešení zabezpečiť, aby výsledkom všetkých vládnych investičných, 

inovačných a implementačných bol integrovaný a udržateľný vplyv na ľudí a miesta. 

                                                
62 (https://www.cost.eu/who-we-are/about-cost/) 

 

https://www.interregeurope.eu/
https://www.cost.eu/who-we-are/about-cost/)
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V programovom období 2014 - 2020 bolo vyčlenených z rozpočtu EFRR na program 

INTERREG EUROPE 359 mil. EUR, pričom finančné prostriedky na projekty boli alokované 

do 4 výziev na predkladanie projektových návrhov. Takmer 90 % prostriedkov rozpočtu je 

určených na financovanie projektov medziregionálnej spolupráce. Najväčšia suma 

alokovaných prostriedkov bola určená na podporu spolupráce v oblasti výskumu a inovácií 

(86,8 mil. EUR).  

Spolu bolo v rámci programu schválených 258 projektov, z toho 25 % pre oblasť VaI.  

Počet schválených projektov v jednotlivých oblastiach programu bol nasledovný: 

- VaI: 65 projektov, 

- konkurencieschopnosť MSP: 66 projektov,   

- nízkouhlíkové hospodárstvo: 60 projektov, 

- životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov: 67 projektov. 

Rakúsko má účasť v programe prostredníctvom 22 projektov so 184 zapojenými partnerskými 

organizáciami. 6 projektov bolo schválených v oblasti VaI. Pre porovnanie, Slovensko sa 

zapojilo do programu prostredníctvom rovnakého počtu projektov (22) so 134 zapojenými 

partnerskými organizáciami a v oblasti výskumu a inovácií mu bolo schválených 7 projektov.  

Stratégia EÚ pre Dunajský región (Dunajská stratégia)  

Dunajská stratégia je príkladom cezhraničnej regionálnej spolupráce. Podporuje spoločnú 

zodpovednosť krajín dunajského regiónu, v ktorom žije cca 115 miliónov obyvateľov, za 

ekonomický a spoločenský rozvoj krajín regiónu, prírodné a kultúrne dedičstvo.  

Vychádzajúc z konsolidovaného vstupného dokumentu pre revíziu Akčného plánu Dunajskej 

stratégie z júna 201963, je medzi príkladmi vybraných tzv. projektov/aktivít so strategickým 

dopadom na Dunajskú stratégiu v rámci témy rozvoja s názvom Vedomostná spoločnosť, 

ktorá je pre SR v rámci Dunajskej stratégie  prioritnou témou rozvoja z hľadiska podpory 

vzdelávania, vedy, výskumu a IKT, uvedená výzva s názvom Multilaterálna a technologická 

výzva, v rámci ktorej majú spoločne účasť Rakúsko aj Slovensko a okrem nich aj ČR a Srbsko. 

Cieľom je podporiť projektovú spoluprácu medzi týmito krajinami: Medzi špecifické ciele tejto 

výzvy patrí napr. prispieť k rozvoju výskumnej kapacity v regióne, poskytnúť možnosť mladým 

vedeckým pracovníkom/pracovníčkam spolupracovať v medzinárodnom prostredí a rozvíjať 

vedeckú kariéru.  

Okrem vyššie uvedených programov majú Rakúsko aj SR účasť aj na európskej iniciatíve 

EUREKA, ktorá je zameraná na podporu projektov v oblasti výskumu, vývoja  inovácií s cieľom 

                                                
63 https://danube-region.eu/wp-content/uploads/2019/12/EUSDR_Consolidated-Input-Document_AP-Revision_2019.pdf 
 

https://danube-region.eu/wp-content/uploads/2019/12/EUSDR_Consolidated-Input-Document_AP-Revision_2019.pdf


 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

159 

zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu vo svetovom meradle. Účastníkmi v 

projektoch sú najmä MSP v spolupráci s univerzitami a výskumnými centrami, pričom 

minimálny počet účastníkov projektu sú 2 subjekty z 2 rôznych európskych štátov, ktoré sú 

členmi EUREKA. Iniciatíva je otvorená pre všetky tematické oblasti a je zameraná na trh.  

Rakúsko je jedným zo zakladajúcich členov EUREKA od roku 1985. V súčasnosti je v Rakúsku 

investovaných niekoľko miliónov verejných financií ročne do podpory trhovo orientovaných 

projektov VaV s excelentnými výsledkami pre rakúske spoločnosti a výskumné inštitúcie.  Od 

samého začiatku sa Rakúsko zapojilo aj do programu financovania Eurostars (spoločný 

program EÚ a 33 krajín iniciatívy EUREKA). Aj preto je následný program Eurostars-2 plne 

podporovaný rakúskou vládou. Program Eurostars-2 začal prvým termínom uzávierky v marci 

2014. Rakúske orgány poskytujúce finančné prostriedky vyčlenili na každý rok programu 

rozpočet 3,5 milióna EUR. 

V nasledujúcom obrázku (Obrázok 3) je popísaná účasť Rakúska v rámci tejto európskej 

iniciatívy v období rokov 2014 – 2018.  

Ako je zrejmé z obrázku, v priebehu rokov 2017 – 2018 oproti predchádzajúcim rokom vzrástol 

záujem Rakúska najmä o projekty sieťovania, účasť na projektoch nástroja Eurostars možno 

považovať za relatívne stabilnú. Z hľadiska objemu zdrojov však najväčší objem finančných 

prostriedkov smeruje stále do programu Eurostars, v rámci ktorého je realizovaných aj najviac 

projektov.  

Z hľadiska zastúpenia jednotlivých typov rakúskych inštitúcií VaV na iniciatíve EUREKA, 

najväčšie zastúpenie majú v tejto iniciatíve MSP, za nimi nasledujú výskumné inštitúcie a 

univerzity, ktorých účasť je takmer rovnaká. O niečo menší počet účastníkov zapojených do 

iniciatívy EUREKA je spomedzi veľkých podnikov.  

V ďalšom obrázku (Obrázok 4)je zobrazená spolupráca Rakúska so Slovenskom v rámci tejto 

európskej iniciatívy. Ako vidieť z obrázku, Rakúsko a SR spolupracujú v rámci iniciatívy 

EUREKA najmä na projektoch sieťovania, pričom do tejto spolupráce sú zapojené 

predovšetkým MSP a univerzity. Z hľadiska vedných oblastí, spolupráca prebieha najmä 

v oblasti IKT a priemyselných technológií. 

V porovnaní s Rakúskom, Slovensko je členom EUREKA až od roku 2001. Za SR sú na 

webstránke EUREKA k dispozícii len údaje za roky 2010 - 2016, z ktorých vyplýva, že pokiaľ 

ide o spoluprácu SR s ostatnými krajinami v rámci iniciatívy EUREKA, najviac záznamov 

o spolupráci má SR s ČR (34), potom so značným rozdielom s Poľskom (7), Nemeckom (7), 

so Švajčiarskom (6), s Maďarskom (5), s Rakúskom (4) a s Veľkou Britániou (3). Po 2 

záznamy o spolupráci má SR so Slovinskom, Srbskom, s Holandskom, Francúzskom, 

Španielskom, Talianskom a po jednej spolupráci s Litvou, Rumunskom, Bulharskom, Gréckom 

a Tureckom. 
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Čo sa týka vedných oblastí, najviac zdrojov bolo investovaných do oblasti IKT, za ktorou 

nasledujú priemyselné technológie a živé vedy.  V období rokov 2010 – 2016 bola SR 

zapojená najmä do projektov sieťovania, pričom kým v rokoch 2011 – 2014 bola SR 

každoročne zapojená do 7 – 10 projektov, v roku 2015 len do jedného projektu a v roku 2016 

do 2 projektov. Najväčší objem zdrojov bol prostredníctvom tohto nástroja investovaný v roku 

2012 (1,77 mil. EUR), kedy bola SR zapojená do 10 projektov. Podobne kleslo aj zapojenie 

SR do programu Eurostars – z počtu 3 v rokoch 2013 a 2014 na počet 1 v rokoch 2015 a 2016. 

Prostredníctvom tohto nástroja bol najväčší objem finančných prostriedkov investovaný v roku 

2014 (0,713 mil. EUR). 

Z hľadiska zastúpenia jednotlivých inštitúcií VaV v rámci nástroja EUREKA s názvom Projekty 

sieťovania, v rokoch 2010 – 2016 bolo do tejto iniciatívy zo Slovenska zapojených celkom 27 

MSP, 7 univerzít, 3 výskumné inštitúcie a 2 veľké podniky. Pokiaľ ide o nástroj Eurostars, 

v rovnakom období bolo do neho zapojených zo SR 7 MSP, 1 veľký podnik a 1 výskumno-

vývojový MSP. 

Pokiaľ ide o spoluprácu SR v rámci jednotlivých technologických oblastí, v rámci programu 

Eurostars prevládala v rokoch 2010 - 2016 oblasť Elektroniky a IKT (celkom 6 projektov), 

nasledujú Chemické, fyzikálne a exaktné vedy (2 projekty), oblasť Energie (2 projekty) a 1 

projekt bol oblasti agropotravinárstva.  



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

161 

Obrázok 3 Účasť Rakúska na európskej iniciatíve EUREKA v období 2014 - 2018 

 

Vysvetlivky: 

Bio = Life Sciences (Živé vedy) 

Ene = Energy (Energie) 

Env = Environment (Životné prostredie) 

ICT = IKT 

Ind = Industrial (Priemyselné technológie) 

Zdroj: https://www.eurekanetwork.org/countries/austria 

https://www.eurekanetwork.org/countries/austria
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Obrázok 4 Spolupráca Rakúska a Slovenska v rámci iniciatívy EUREKA v rokoch 2014 – 2018 

 

Vysvetlivky: 

Bio = Life Sciences (Živé vedy) 

Ene = Energy (Energie) 

ICT = IKT 

Ind = Industrial (Priemyselné technológie) 

Zdroj: https://www.eurekanetwork.org/countries/austria 

6.1.3 Príklad úspešného konzorcia vedeckého parku v Rakúsku  

Vedecký park Graz (Science Park Graz, ďalej SPG) bol vybraný ako príklad úspešného 

vedeckého parku akademických inštitúcií z Rakúska. Bol založený v júli 2002 nasledovnými 

univerzitami: 

 Technická univerzita, Graz (podiel: 50,08%), 

https://www.eurekanetwork.org/countries/austria
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 Lekárska univerzita, Graz (podiel: 29,29%), 

 Univerzita Karla Franzensa, Graz (podiel: 20,63%). 

 Univerzity v Grazi patria spolu s univerzitami vo Viedni, Salzburgu, Innsbrucku a Linzi 

medzi najvyhľadávanejšie. 

Obrázok 5 Mapa Rakúska s vyznačením lokality Science Park Graz 

 

Zdroj: google maps 

Cieľ SPG 

SPG má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným a je to inštitúcia financovaná z 

verejných zdrojov, ktorej cieľom je podporovať a uviesť do života nové základy inovatívneho, 

technologicky orientovaného podnikania v Grazi a spolkovej republike Štajersko. Podporuje 

tvorivé podnikateľské myslenie a pôsobenie v akademickom prostredí. Akademici sú 

povzbudzovaní a podporovaní pri zakladaní inovatívnych spoločností založených na 

vedomostiach a technologického zamerania.  

Vedecký park Graz podporuje akademikov zo všetkých vedných odborov pri zakladaní 

inovatívnych, na vedomostiach založených a technologicky orientovaných spoločností. 

Vytváraním vhodného prostredia prepájajúceho akademický a podnikateľský sektor tak dáva 

reálnu šancu pre praktické uplatnenie inovatívnych návrhov vyplývajúcich či už z dlhodobej 

angažovanosti v nejakom vednom odbore alebo sa odvíjajúcich priamo z univerzitných 

výskumných aktivít. 
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Vedecký park za 17 rokov existencie pomohol vyše 150 špičkovým projektom vyvinúť sa v 

prosperujúce spoločnosti. 

Financovanie: 

Financujúce subjekty: 

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG), Wien (Rakúska agentúra pre 

podporu výskumu, Viedeň) - patrí pod Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií, 

Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Graz (Štajerská agentúra pre podporu 

hospodárstva, Graz). 

Vedecký park Graz má aj nasledovných sponzorov: 

 GründerCenter der Steiermärkischen Sparkasse, Graz (Zakladateľské centrum 

Štajerskej sporiteľne), 

 Mesto Graz, 

 FH JOANNEUM Graz (univerzita aplikovaných vied). 

 Partnermi parku z akademického sektora sú: 

 Campus02 Fachhochschule - Studiengänge der Wirtschaft (campus odbornej vysokej 

školy) 

 FH JOANNEUM Graz (viď vyššie) 

 Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH (výskumná spoločnosť) 

 Österreichische Akademie der Wissenschaften (Rakúska akadémia vied) 

 Universität für Musik und darstellende Kunst (Vysoká škola múzických umení) 

 Universitätszentrum Rottenmann (Univerzitné centrum Rottenmann) 

Podpora start-upov 

SPG má vytvorený mentorský program -  všetky začínajúce projekty start-upov sú 

podporované tímom mentorov, ktorý pozostáva minimálne z jedného akademického mentora 

a jedného obchodného mentora z ekonomickej oblasti, a to podľa špecifických požiadaviek 

zakladateľov start-upu. Hlavnými úlohami mentorov sú zdieľanie ich odborných vedomostí a 

poskytovanie pravidelného koučingu mladým SPG podnikateľom. Na štvrťročných stretnutiach 

sa mentori stretávajú so zástupcami SPG, aby prediskutovali najdôležitejšie otázky projektov 

a vypracovali strategické návrhy. 

Tím SPG, podporený sieťou expertov, podporuje absolventov vysokých škôl zo všetkých 

odborov (pregraduálnych, postgraduálnych i výskumných asistentov) poskytovaním 

profesionálneho poradenstva a koučingu, infraštruktúrou a financovaním počas pre-start-up 

obdobia. 
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Vzdelávací program SPG spája odborné znalosti všetkých štajerských univerzitných inštitúcií, 

ako aj úspešných podnikateľov s cieľom vybaviť inovatívnych začínajúcich zakladateľov 

hodnotnými praktickými skúsenosťami na ceste k vlastným spoločnostiam. 

Špecifikom vedeckého parku je skutočnosť, že SPG je súčasťou rakúskej siete inkubátorov 

AplusB (Academia plus Business), ktorá premosťuje výskumnú (akademickú) a 

hospodársku (podnikateľskú) sféru s cieľom významne zvýšiť šance na úspech u vysoko 

inovatívnych a technologicky orientovaných start-upov z najrôznejších odborov. 

Centrá AplusB v rámci stimulačného programu AplusB  v ich aktivitách podporuje rakúske 

Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií (bmvit) v záujme podpory rakúskej 

konkurencieschopnosti. Program koordinuje Rakúska agentúra pre podporu výskumu (FFG). 

Od roku 2002 slúži SPG ako inkubátor pre viac ako 60 inovatívnych start-upov, ktorým 

poskytuje širokú škálu služieb. Súčasťou týchto služieb je aj zabezpečenie napojenia 

zakladateľov start - upu na manažérov a investorov, ktorých úloha je, ako ukázala prax tohto 

parku, nevyhnutná pre úspešné naštartovanie inovatívneho start – upu. SPG napr. informuje 

zainteresovaných investorov raz alebo dvakrát ročne o aktuálnych projektoch, ktoré potrebujú 

financovanie. Služby parku, ktoré sú očakávané od investorov a manažérov, sú pritom 

zadefinované tak, že je pre nich motivujúce podieľať sa na zakladaní a rozbehu start – upu.  

Niekoľko z týchto spoločností už dosiahlo svoje prvé obdobie rastu (mnohí z nich podporovaní 

svojimi investormi) a dosahujú zisk. Novo vzniknuté spoločnosti sú založené na 

podnikateľských nápadoch z veľmi rôznorodých akademických oblastí. To, čo majú všetci 

spoločné, je vysoký stupeň inovácie a relatívne nízka úroveň zrelosti. Väčšina návrhov vyplýva 

buď z dlhodobej angažovanosti v nejakom vednom odbore alebo sa odvíja priamo z 

univerzitných výskumných aktivít. V tomto kontexte SPG informuje zainteresovaných 

investorov (obchodných anjelov, investorov rizikového kapitálu alebo finančných investorov) 

raz alebo dvakrát ročne o aktuálnych projektoch, ktoré potrebujú financovanie. 

Park má zriadený Investičný klub (The Science Park Graz Investment-Club) ako styčný bod 

medzi začínajúcimi spoločnosťami SPG a vybranými investormi a podnikateľskými anjelmi, 

nakoľko súkromný rizikový kapitál je kľúčovým prvkom úspechu v začínajúcich podnikoch 

zameraných na rast. Cieľom investičného klubu je priviesť kvalitné spoločnosti z SPG do 

kontaktu s vybranými investormi a podnikateľskými anjelmi. 

Doposiaľ bolo zorganizovaných päť klubových podujatí, ktoré umožnili 21 start-upom 

prezentovať ich firmy. V každom prípade bol zo strany SPG poskytnutý intenzívny mentoring 

jednotlivým začínajúcim zakladateľom s cieľom zabezpečiť posledné doladenie ich 

obchodných plánov a prezentácií. 

 

http://www.aplusb.biz/
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Čísla a fakty  o SPG (za hospodársky rok 2015/16, t. j. obdobie od júla 2015 do júna 

2016): 

Ku koncu júna 2016 sa  od založenia SPG uskutočnilo približne 800 úvodných rozhovorov a 

bolo koučovaných viac ako 300 potenciálnych začínajúcich projektov počas pred inkubačného 

procesu. V rámci starostlivosti o bezpečný štart k samostatnosti, od založenia SPG bolo do 

centra prijatých celkom 126 začínajúcich projektov (aktuálny údaj z januára 2017). Start-upy v 

SPG vytvorili viac ako 600 pracovných miest. Pokiaľ ide o inovácie a duševné vlastníctvo, SPG 

firmy a začínajúce projekty úspešne prihlásili celkom viac ako 90 patentov. Z hľadiska 

financovania, od roku 2002 mohli SPG start-upy získať financie z verejných, ako aj 

súkromných zdrojov v celkovej výške viac ako 53 miliónov EUR. 

V oblasti využívania príspevkov zo zdrojov EÚ bol v máji 2014  otvorený „Inkubátor živých 

vied (LSI)“. Nachádza sa v „Centre vedecko-technologického transferu“ (CVT), ktoré je 

uprostred srdca Campusu Lekárskej univerzity Graz, ktorá je jedným zo spoluzakladateľov 

SPG. Bol zriadený hospodárskym rezortom Spolkovej krajiny Štajersko (Wirtschaftsressort 

des Landes Steiermark) a Lekárskou univerzitou v Grazi a spolufinancovaný z prostriedkov 

spolkovej krajiny Štajersko a Európskej únie (prostriedky ERDF). Partnermi projektu sú klaster 

Human technology Styria (HTS) a Science Park Graz (SPG). Nájomníci majú priamy prístup 

do hlavného zariadenia Lekárskej univerzity v Grazi (vrátane Centra pre lekársky výskum). 

Inkubátor živých vied predstavuje veľmi atraktívne prostredie pre mladých podnikateľov z 

oblasti živých vied v Grazi. Na rozlohe približne 10 800 m2 ponúka laboratórne a kancelárske 

priestory, vysokošpecializovanú infraštruktúru, dokonale dostupnú, jedinečnú sieť nositeľov 

know-how a spolu s Vedeckým Parkom Graz vysoko profesionálneho strategického partnera. 

So svojimi viac ako 15 - ročnými skúsenosťami je SPG ako akademický inkubátor predurčený 

k tomu, aby budúcim nájomcom v “LSI” pomohol na ich podnikateľskom štarte úspešne 

presadiť na trhu ich inovatívne výsledky výskumu z oblasti farmácie, biotechnológií a 

medicínskej techniky prostredníctvom cieleného koučingu, vzdelávania a odbornej prípravy 

šitých na mieru. 

Okrem toho, možnosti spolufinancovania zo zdrojov EÚ sú využívané aj 

podnikateľskými subjektmi etablovanými v SPG. Napr. v roku 2018 získala firma EASE-

LINK GmbH do 2,5 mil. EUR v rámci európskeho podporného programu “Horizont 2020” na 

ďalší vývoj svojej produktovej myšlienky. EASE-LINK GmbH vyvíja a zavádza vysoko efektívny 

a výkonný systém pripojenia, ktorý automatizuje a urýchľuje proces nabíjania elektrických 

vozidiel a odstraňuje nepohodu užívateľov spojenú s neustálym zapájaním a odpájaním. V 

spolupráci s Technickou univerzitou Graz má byť táto technológia bezkáblového, 

bezúdržbového riešenia nabíjania pre elektromobily dovedená do štádia sériovej výroby. 

Finančná podpora z programu Horizont 2020 má urýchliť zavedenie tejto inovácie do praxe.  
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6.2. Česká republika 

6.2.1 Stručný prehľad situácie v oblasti výskumu a vývoja v ČR  

Výskum, vývoj a inovácie v ČR sú v jednoduchej grafickej forme zobrazené v nasledovnej 

štruktúre, ktorá nepredstavuje hierarchické prepojenie. Jedná sa o prehľad hlavných 

koordinačných orgánov, ktoré zastrešujú VaV v ČR, podporné inštitúcie, ktoré pomáhajú 

rozvoj VVaI koordinovať, výskumné pracoviská, ktoré sa podieľajú na aktivitách, národné 

a medzinárodné programy, ktoré sú v ČR aplikované a využívané najviac a výstupy, ktoré je 

potrebné realizovať pri nastavení podpory VVaI, ako aj pri jeho hodnotení a financovaní. Sú to 

strategické a koncepčné dokumenty, ktoré umožňujú podporu VVaI. 

Podporu výskumu, vývoja a inovácií na národnej úrovni riadi v ČR Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, sekcia pre výskum a vývoj. Smerovanie VVaI je definované na 

národnej úrovni Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 

2016 – 2020 zostavenou Úradom vlády ČR, sekciou pre vedu, výskum a inovácie. Pri Úrade 

vlády ČR bol založený inštitút, ktorý riadi a kontroluje na národnej úrovni rozvoj VVaI v ČR,     

t.j. Rada pro výzkum, vývoj a inovace64, ktorá vytvorila oficiálnu Metodiku17+ (Metodika 

hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací) 

na hodnotenie jednotlivých subjektov pracujúcich v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. 

Hodnotenie je zavádzané od roku 2017 podľa medzinárodných štandardov a prebieha na 

ročnej báze, pričom od roku 2020 by malo byť realizované v päťročných cykloch. Hodnotené 

organizácie sú rozdelené do kategórií podľa geografickej pôsobnosti, zriaďovateľa, typu 

výskumu atď. V rámci monitorovacieho a hodnotiaceho procesu sú sledované kategórie, na 

základe ktorých vznikla kvalitatívna škála výskumných organizácií:  

 Kvalita vybraných výsledkov 

 Výkonnosť výskumu 

 Spoločenská relevancia výskumu 

 Životaschopnosť (viability) 

 Stratégia a koncepcia 

V každej z kategórií sa okrem iného prihliada na význam medzinárodnej spolupráce danej 

organizácie v rámci vykonávanej výskumno-vývojovej činnosti. Hodnotenie roku 2017 sa 

realizovalo z predchádzajúcich výsledkov 1485 organizácií, ktoré boli podporované 

z národných dotačných programov. 

V Českej republike pôsobí Technologická agentura ČR65, ktorá zastrešuje priamu podporu 

formou štátnych dotačných programov na podporu VaV.  

                                                
64 Zdroj informácií: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796 
65 Zdroj informácií: https://www.tacr.cz, 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/survey/cz_rd_survey_2018.pdf 

https://www.tacr.cz/
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Prvý typ podpory v rámci programov: Beta2, Delta2, Gama, Epsilon, Omega, Národní centra 

kompetence, Zéta, Théta, Éta je zameraný na prehlbovanie spolupráce medzi súkromným 

a verejným sektorom a transformáciu výsledkov VaV do praxe. Dotácie sú poskytované vo 

výške 25 – 100% bežných neinvestičných nákladov organizácie.  

Obrázok 6 Schéma výskumu, vývoja a inovácií v ČR 

 

Zdroj: https://www.evropskyvyzkum.cz/cs/schema/i-vyzkum-vyvoj-a-inovace-v-cr 
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Nepriama podpora VVaI je realizovaná prostredníctvom rôznych daňových úľav (odpočet zo 

základu dane do výšky maximálne 110% nákladov na výskum a vývoj). Jedná sa o: 

Uplatnenie odpočtu na VaV zo základu dane v zmysle §34 ods. 4 a nasl. zákona č. 586/1992 

Sb. o daniach z príjmu. Uplatnenie investičného stimulu napr. na založenie technologických 

centier prostredníctvom úľavy na dani podľa §35a §35b zákona o daniach z príjmu.  

Nepriama podpora VaV u podnikov sa tešila veľkej priazni počas 13 rokov od jej zavedenia, 

no v roku 2016 bol zaznamenaný pokles uplatňovania si daňových úľav, čo môže súvisieť so 

zvýšenými daňovými kontrolami subjektov, nakoľko boli zaznamenané prípady zneužívania 

danej podpory. Nepriamu podporu využívajú najmä malé a stredné podniky.  

Nepriama podpora je spojená aj so štátnymi príspevkami na nové pracovné miesta (do výšky 

100 tis. CZK v oblastiach s priemyselnými zónami a s vysokou nezamestnanosťou), daňovými 

prázdninami do 10 rokov, príspevkami na kvalifikáciu, rekvalifikáciu zamestnancov do výšky 

70% ceny vzdelávania, v prípade strategických investícií finančná podpora do kapitálu do 

výšky 10% nákladov na investíciu. 

České výskumné organizácie v podnikateľskej sfére majú záujem investovať do výskumu 

a vývoja stále viac finančných zdrojov, čo preukazuje aj prieskum trhu spoločnosti Deloitte 

a Technologickej agentúry ČR. Prieskum poukazuje na skutočnosť, že viac ako 1/3 

podnikateľských subjektov investuje do VaV viac ako 10% svojich príjmov, avšak stále vzniká 

problém so získavaním dostatočne kvalitných ľudských kapacít a dotácií zo strany štátu.  

Pri získavaní dotácií je potrebná a nevyhnutná spolupráca s verejnými organizáciami VaV, čo 

využíva 83% podnikov. 

Medzi zdroje priamej podpory VaV patria aj Štrukturálne fondy na podporu investičných aj 

neinvestičných projektov. V súčasnom období 2014 – 2020 je na podporu podnikateľských 

subjektov v oblasti VaV Operační program podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost pod riadiacim orgánom Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR 

a Agentúrou pre podnikanie a inovácie.  

V rámci podpory EU bolo v období 2007 – 2013 v ČR vybudovaných 40 regionálnych 

výskumných centier a 8 regionálnych centier excelentnosti, ktoré sú v období 2014 – 2020 

udržiavané prostredníctvom zdrojov garantovaných štátom a ERDF na podporu udržateľnosti 

výskumnej infraštruktúry. Príjemcami zdrojov pomoci a poberateľmi fondov sú vysoké školy, 

verejné výskumné inštitúcie, medzi nimi aj ústavy Akademie věd ČR, neziskové organizácie 

a súkromný sektor (6 subjektov). Financovanie ich udržateľnosti, podpora infraštruktúry a ďalší 

rozvoj sú zabezpečené okrem EŠIF aj prostredníctvom národných účelových dotácií určených 

priamo na jednotlivé centrá, ako aj Národním programem udržitelnosti II. Výskum a vývoj ČR 

sa orientuje na rôzne typy podpory zamerané na účasť výskumníkov na programoch, alebo 

čerpanie prostriedkov na infraštruktúru. 
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V súčasnosti disponujú podporené centrá modernou infraštruktúrou pre výskumné a vývojové 

aktivity. Centrá poskytujú študentom unikátne možnosti napríklad pri príprave záverečných 

absolventských a dizertačných prác. Ku koncu roka 2016 vykázali podporené centrá celkom 

25 343 študentov využívajúcich novo vybudovanú infraštruktúru. Počet zapojených študentov 

má stúpajúcu tendenciu. Vďaka intervenciám OP VVaI vzniklo do roku 2016 celkom 3 775 

pracovných miest pre výskumných pracovníkov, čo zodpovedá asi 10 % celkového počtu 

výskumných pracovníkov v ČR. 

Operačný program Výskum, vývoj a vzdelávanie (OP VVV)  a jeho prioritné osi PO 1 

Posilňovanie kapacít pre kvalitný výskum a PO2 Rozvoj vysokých škôl a ľudských zdrojov pre 

výskum a vývoj sú najvýznamnejším zdrojom financovania pre podporu vedy a výskumu. Na 

obdobie 2014-2020 bolo vo OP VVV alokovaných 2,77 mld. EUR. Ďalšími spomedzi celkom 8 

operačných programov podpory EŠIF v ČR, sú Operačný program Praha - Pól rastu ČR (OP 

PPR) a OP Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť (OP PIK), ktoré tiež podporujú 

výskum a vývoj. Tieto programy sú prevažne zamerané na podporu podnikateľskej sféry a 

výskumné organizácie v nich majú iba pozíciu partnera – sprostredkovateľa služby pre 

aplikačnú sféru. 

Rozvoj vedy a výskumu v ČR je definovaný okrem vyššie spomínaných strategických 

dokumentov aj  Národnou stratégiou RIS3  (Národní výzkumná a inovační strategie pro 

inteligentní specializaci České republiky66) a jej akčným plánom implementácie, ktorý sa 

medziročne vyhodnocuje a aktualizuje a je zostavený na základe regionálnych stratégií RIS3. 

Daná stratégia je spracovaná za účelom aktívneho posilnenia konkurencieschopnosti 

ekonomiky ČR a jej dobrého mena na medzinárodnej scéne. Stratégia sa zameriava na 

nasledovné horizontálne ciele: Vyššia inovačná výkonnosť firiem, Zvýšenie kvality výskumu, 

zvýšenie ekonomických prínosov verejného výskumu, Lepšia dostupnosť ľudských zdrojov čo 

do počtu a kvality pre inovačné podnikanie, výskum a vývoj, Rozvoj eGovernmentu 

a eBusinessu za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti (rozvoj IKT a digitálna agenda), 

Posilnenie a lepšie využitie sociálneho kapitálu a kreativity pri riešení komplexných 

spoločenských výziev.  

Stratégia RIS3 je postavená zároveň na rozvoji nižšie uvedených vertikálnych domén, ktoré 

sú s ohľadom na národné špecifiká zostavené v súlade so všeobecným nariadením EK 

a strategickým zameraním rozvoja Spoločenstva EU: 

Technologické znalostné domény 

 Pokročilé materiály 

 Nanotechnológie 

 Mikro a nanoelektronika 

 Pokročilé výrobné technológie 

                                                
66 Znenie Národnej stratégie RIS3 ČR zverejnené tu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/RIS3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-
RIS3-strategii-pro-rok-2019---242942/ 
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 Fotonika 

 Priemyselné biotechnológie 

Netechnologické znalostné domény 

 Znalosti pre digitálnu ekonomiku, kultúrne a kreatívne odvetvia 

 Spoločenskovedné znalosti pre netechnické inovácie 

V rámci stratégie RIS3 je možné konštatovať, že zodpovedá prioritám EU v oblasti rozvoja 

výskumu, vývoja a inovácií. Medzi krajinami nie je relevantné porovnávať koncepciu vybraných 

domén, ktoré sú konkrétne stanovené na konkrétnu stratégiu RIS3, pretože stratégie kopírujú 

situáciu na národnej úrovni a usilujú sa naplniť ciele, ku ktorým sa zaviazali voči svojim vládam.  

Porovnateľný ukazovateľ medzi krajinami je možné vybrať pre všeobecné ukazovatele krajín, 

ako je napr. zvyšovanie podielu HDP na vedu a výskum, alebo zvyšovanie počtu zapojených 

MSP do VaV, zvyšovanie počtu patentových prihlášok, čo je však odraz rozvoja krajiny, ako 

celku, nielen plnenia cieľov stratégie RIS3, ktorá je len jedným z koncepčných nástrojov 

rozvoja VaV. 

Nižšie v tabuľke uvádzame porovnateľné údaje medzi Českom a Slovenskom sledované na 

globálnej úrovni v súvislosti s RIS3. V prvej tabuľke je prehľad patentových prihlášok 

podaných na Európsky patentový úrad v roku 2017 a 2018 evidovaných podľa krajiny pôvodu. 

Na prvom mieste je Nemecko s 26 734 prihláškami, ČR má v roku 2018 zvýšenie oproti 

predchádzajúcemu roku o 17,5%, Slovensko takisto napreduje, i keď s podstatne nižším 

počtom prihlášok. V prepočte na 1 mil. obyvateľov pripadá v ČR 22,6 prihlášky, kým na 

Slovensku je to 9,2 patentových prihlášok. 

Pre informáciu je uvedený aj počet prihlášok podaných v rámci WIPO, avšak nie je možné 

rozlíšiť, či sa jedná o rozšírenie medzinárodného podania tých istých patentov, alebo sú to 

originálne patentové prihlášky.   

Tabuľka 35 Porovnanie počtu patentových prihlášok podaných na EPO v ČR a SR 

Počet patentových prihlášok podaných na EPO 2017 2018 

EÚ 28 69 218 71 853 

Česko 206 242 

Slovensko 41 50 

Zdroj: EPO Výročná správa 201867  

                                                
67 EPO Výročná správa 2018: https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018/statistics/patent-
applications.html#tab2 
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Tabuľka 36 Porovnanie počtu patentových prihlášok PCT v ČR a SR 

Počet patentových prihlášok PCT  2017 2018 

Česko 184 180 

Slovensko 52 50 

Zdroj: WIPO výročná správa za rok 201968 

Tabuľka 37 Porovnanie výdavkov podnikateľského sektora na VaV v EUR na obyvateľa v ČR a SR 

Výdavky podnikateľského sektora na 
VaV  

(EUR per capita) 

2008 2014 2017 

EÚ 28 303,20 359,70 409,00 

Česko 111,30 164,50 204,00 

Slovensko 24,30 45,50 74,60 

Zdroj: EUROSTAT69 01/2020 

Tabuľka 38 Porovnanie podielu výdavkov na VaV na HDP v ČR a SR 

Výdavky na VaV  

(% podiel z HDP) 

2008 2014 2017 

EÚ 28 (cieľ 2020 = 3%) 1,83 2,03 2,06 

Česko 1,24 1,97 1,79 

Slovensko 0,46 0,88 0,88 

Zdroj: EUROSTAT 01/2020 

Tabuľka 39 Porovnanie výdavkov na VaV v ČR a SR 

Výdavky na VaV    2008 

(mld. EUR) 

2014 

(mld. EUR) 

2017 

(mld. EUR) 

EÚ 28  240,005 285,137 317,084 

Česko 1,999 3,090 3,433 

Slovensko 0,304 0,669 0,748 

Zdroj: EUROSTAT 01/2020 

Z uvedených ukazovateľov – výdavky podnikateľského sektora na VaV, štátne výdavky na 

VaV, vyplýva, že Slovenská republika značne zaostáva za Českou, ako aj za priemerom EU 

                                                
68 WIPO výročná správa za rok 2019: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2019.pdf 
69 EUROSTAT statistics: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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28 vo všetkých ukazovateľoch, čiže ČR môže slúžiť ako motivačný vzor pri dosahovaní cieľov 

v oblasti VVaI.  

Veľké výskumné infraštruktúry 

Česká republika má 58 veľkých výskumných infraštruktúr70. Výskumné inštitúcie, ktoré vlastnia 

jedinečné zariadenia v rámci veľkých výskumných infraštruktúr, umožňujú potenciálnym 

ľudským kapacitám otvorený prístup, udržateľnosť a jedinečnosť a vďaka svojim 

technologickým vymoženostiam je možné dosahovať prelomové poznatky vo vede. 

Financovanie a akákoľvek podpora je schvaľovaná Vládou ČR. Potreba vzniku takýchto 

infraštruktúr vyplynula v roku 2009 zo zákona č. 130/2002 Zb. o podpore výskumu, 

experimentálneho vývoja a inovácií z verejných prostriedkov v znení neskorších predpisov. 

Veľké výskumné infraštruktúry spolu s detailnou analýzou krajiny boli spracované v Cestovnej 

mape. Cestovná mapa umožňuje sa zorientovať v možnostiach českého VaV v odvetviach: 

Fyzikálne vedy, Energetika, Environmentálne vedy, Biomedicína, Spoločenské a humanitné 

vedy, Informačné a komunikačné technológie/ e-infraštruktúry, poskytuje prehľad infraštruktúr, 

v ktorých má ČR účasť v rámci medzinárodných výskumných aktivít, ako aj prehľad 

infraštruktúr vo vlastníctve ČR, ktoré sú k dispozícii na medzinárodný VaV. Infraštruktúra má 

presah do ERA (viď nižšie). 

Národná podpora VVaI je realizovaná takisto aj prostredníctvom Národního programu 

udržitelnosti I a II– program na podporu a udržanie vedeckých parkov, ktoré vznikli v období 

2007 – 2013, ktorý je financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu ČR a operačných programov 

EŠIF. Pri tvorbe vedeckých parkov sa ČR zaviazala udržať ich minimálne päť rokov po 

ukončení financovania projektov na ich vytvorenie a podporovať ich rozvoj prostredníctvom 

ďalšieho financovania. Národný program udržateľnosti zastrešuje Ministerstvo školstva a 

realizuje sa účelovými dotáciami, ktoré sú určené na projekty udržateľnosti. Financovanie je 

možné žiadať na náklady na prevádzku a obnovu daných centier. Pre túto oblasť je 

vyčlenených okolo 2,5 mld. korún. Výsledky sú merateľné v počte odborných publikácií, 

počtom odborných kníh na 1 výskumníka, počtom patentov, alebo iných prvkov duševného 

vlastníctva. 

Program INGO II – program Ministerstva školstva ČR na podporu účasti špičkových českých 

vedecko-výskumných pracovníkov v riadiacich orgánoch medzinárodných organizácií. 

Ministerstvo vypisuje verejné súťaže, do ktorých sa môžu hlásiť vedci individuálne, alebo 

v tímoch a žiadať o podporu pri zapájaní sa do medzinárodných projektov. 

Účelové dotácie na podporu veľkých infraštruktúr – národné vládne zdroje pre VVaI 

v súlade s podmienkami definovanými v zákone č. 130/2002 Sb. o podpore výskumu, 

                                                
70https://www.evropskyvyzkum.cz/cs/storage/fd9236d9dbb04ab5409fc76013c76320ad389c15?uid=fd9236d9dbb04ab5409fc76
013c76320ad389c15  
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experimentálneho vývoja a inovácií z verejných prostriedkov v znení neskorších predpisov, 

ako aj vyššie uvedenom Národnom programe udržateľnosti. 

Účelové dotácie na Špecifický vysokoškolský výskum – dotačné zdroje vlády na 

študentské výskumné projekty a vedecké konferencie. 

Globálny inovačný index a Európske inovačné skóre 

Česká republika patrí v súhrnnom meraní GII medzi „priemerných inovátorov“ spolu 

s krajinami V4, Talianskom a ďalšími. V rámci rebríčka krajín Svetovej organizácie duševného 

vlastníctva sa umiestnila na 26. mieste a polepšila si v roku 2018 oproti predchádzajúcemu 

o jedno miesto. GII je stanovený na základe neváženého priemeru hodnotenia viacerých 

faktorov inovačnej výkonnosti krajiny. Jedná sa o hodnotenie 7 základných oblastí 

spoločensko-ekonomického života krajiny: Inštitucionalizácia, Ľudský kapitál a výskum, 

Infraštruktúra, Dômyselnosť trhu, Komplikovanosť podnikania, Vedomostné a technologické 

výstupy, Kreatívne výstupy, rozdelené do viacerých podkapitol. V podkapitole Výskum a vývoj 

sa radí na 40. miesto, avšak vyniká v podkapitole Vedomostný vplyv, kde je na 10. mieste 

v rámci celosvetového meradla. Silné stránky v tejto oblasti sú napr. úžitkové vzory, certifikáty 

kvality podľa ISO noriem, výroba a export high-tech technológií. 

Tabuľka 40 Európske inovačné skóre krajiny v rámci hodnotenia krajín EÚ 28 

Kľúčové ukazovatele Slovensko 
Česká 
republika 

Zaradenie krajiny do príslušnej skupiny podľa inovačnej výkonnosti (EIS 2019) 
mierny inovátor 
(Moderate 
Innovator) 

mierny inovátor 
(Moderate 
Innovator) 

Intenzita výskumu a inovácií v % (celkové hrubé výdavky na VaV (GERD) sledované 
cez počet výskumníkov (FTE) ako % z HDP) 0,90% 1,80% 

Umiestnenie krajiny v rámci EÚ 28 z hľadiska VaV Intenzity 21. 10. 

Počet výskumníkov na 1 mil. obyvateľov 2 797 3693 

Umiestnenie krajiny v rámci EÚ 28 z hľadiska počtu výskumníkov na 1 mil. obyv. 24. 14. 

Počet patentových prihlášok na 1 mld. HDP v štandarde kúpnej sily (v EUR) 1,1 1,3 

Miera zamestnanosti v znalostne náročných činnostiach v % 31,40% 31,60% 

Podiel vedeckých publikácií na 10 % najcitovanejších vedeckých publikácií vo svete 5,70% 6,30% 
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Zdroj: Country Profiles71  

Vybrané kľúčové ukazovatele európskeho inovačného rebríčka poukazujú na zaradenie 

Slovenska medzi priemerných/miernych inovátorov na chvoste EU krajín, t. j. na 21. mieste. 

Česká republika obsadila v hodnotení 10. miesto, Na VaV je v ČR venovaný vyšší podiel HDP 

ako v SR, takisto má ČR aj širšiu vedecko-výskumnú základňu, i keď je pod hranicou priemeru 

EU. 

6.2.2 Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v ČR 

Systém podpory rozvoja medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV  

V ČR existuje „Národní portál pro Evropský výzkum“ https://www.evropskyvyzkum.cz/cs, ktorý 

mapuje všetky možnosti podpory výskumu a vývoja v rámci možností zapojenia ČR do 

európskych VaV programov. Poskytuje informácie od dokumentov cez výzvy na predkladanie 

projektov a užitočné webové prepojenia na európske fóra pre VaV.  

VaV v ČR zastrešuje už spomínaná Rada pre výskum, vývoj a inovácie a podnikateľské 

subjekty podporuje aj Technologická agentúra ČR. Medzinárodná spolupráca v oblasti VaV je 

podporovaná prostredníctvom viacerých programov,  iniciatív, bilaterálnych a multilaterálnych 

dohôd v rámci EU, ako aj v rámci svetovej spolupráce. 

EÚ programy zamerané na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV – účasť 

ČR v týchto programoch 

Európska komisia odporúča aspoň 7% EŠIF investovať do VaV v kombinácii s inými zdrojmi. 

V prípade ČR to bol hlavne 7. RP následne preklopený do programu HORIZONT2020, 

prostredníctvom ktorého podporuje rozvoj VaV na medzinárodnej úrovni v rámci 

individuálnych projektov, kde sú v medzinárodných partnerstvách zastúpené rôzne 

organizácie, či už z verejného alebo súkromného sektora. 

ERA – Európsky výskumný priestor 

vníma ČR a využíva ako priestor na piatu slobodu – „slobodu šírenia a využívania poznatkov“ 

a zužitkováva otvorené možnosti, ktoré ERA ponúka prostredníctvom rôznych 

medzinárodných iniciatív a programov EU na podporu VVaI. ČR sa zapája do: rámcových 

programov, Horizontu2020, COSME (zameranie na MSP), Iniciatív EK (ERA-NET, ERC, 

EUROSTARS, a i.), a ostatných medzinárodných iniciatív ako napr. COST, EUREKA, 

Visegrádsky fond, Salzburgská skupina. 

                                                
71 Zdroj informácií: Zdroj: https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles 

https://www.evropskyvyzkum.cz/cs
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HORIZONT 202072 

Vyššie v kapitole 4.3.1 sú uvedené základné informácie o fungovaní programu Horizont 2020 

a jeho hodnotení za posledné obdobie. Nižšie uvedená tabuľka poukazuje na rozdiely medzi 

slovenskou a českou účasťou na danom programe a výške získaných prostriedkov rôznymi 

typmi subjektov, ktoré svojou účasťou prispeli k rozvoju medzinárodnej spolupráce v rámci 

VVaI. 

Tabuľka 41 Porovnanie účasti a úspešnosti SR a ČR v programe Horizont 2020 

Ukazovateľ Česká republika Slovensko Celý program 

Suma získaných prostriedkov (EUR) 375 200 000,00 102 200 000,00 50 292 760 716,00 

Počet organizácií, ktoré požiadali o 
grant z programu Horizont 2020 
(organizácie, ktoré žiadali o grant vo 
viacerých projektoch, sa počítajú za 
každý projekt ) 

7 960 3 396 761 195 

Počet podpísaných grantových zmlúv 1 028 379 27 021 

Úspešnosť projektov (žiadosti, ktoré 
končia podpísaním zmluvy) (%) 

15,19 13,29 11,98 

Počet účastí organizácií (organizácie, 
ktoré sa zúčastňujú vo viacerých 
projektoch, sa počítajú za každý projekt 
) 

1 369 517 131 433 

Podiel MSP z celkového počtu účastí 
organizácií danej krajiny (%) 

20,50 24,56 20,38 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles 

Na základe údajov v tabuľke je možné konštatovať, že medzi SR a ČR sú rozdiely najmä 

v nižšom zapojení slovenských subjektov do programu, a teda aj v nižšom čerpaní spoločných 

prostriedkov. V rámci programu bolo zazmluvnených 50,3 mld. EUR, pričom ČR čerpala 375,2 

mil. a Slovensko len 102,2 mil. EUR. 

Joint Programming (JP) – Iniciatíva spoločného programovania. Program je koncipovaný na 

riešenie spoločenských tém prostredníctvom zapojenia väčšieho spektra členských štátov. 

Česká republika sa podieľa na 5 témach v rámci vyhlásených 10 iniciatív v Spoločnom 

programovaní, konkrétne: „Neurodegenerativní onemocnění/Alzheimerova choroba“, 

„Zemědělství, bezpečnost potravin a klimatické změny“, „Zdravá výživa pro zdravý život“, 

„Kulturní dědictví a globální změny“ a „Antimikrobiální rezistence“. 

                                                
72 Štatistické informácie o účasti ČR na programe HORIZONT2020: 
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726 

https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
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ERC – zameranie na individuálne vedecké tímy bez medzinárodných konzorcií 

a spolupracujúcich subjektov. Európska výskumná rada priznala v období 2007 – 2019 

grantovú podporu 18 českým špičkovým výskumným tímom, ktorých práca je dôležitá pre 

rozvoj prípadnej medzinárodnej spolupráce a rozvoj VaV na medzinárodnej úrovni, nakoľko 

sa jedná o špecifické domény, ktoré siahajú za hranice bežného vedného výskumu.  

 

Aktivity Marie Sklodowska – Curie 

Iniciatíva na podporu jednotlivých výskumných pracovníkov s bližším opisom v časti Definície 

a výklad pojmov na začiatku dokumentu. 

Tabuľka 42 Zapojenie SR a ČR v programe Horizont 2020 v rámci MSCA z hľadiska účasti zapojených 
organizácií 

Kľúčové ukazovatele Slovensko Česká republika 

Počet jedinečných účastí organizácií v MSCA 40 73 

Podiel účastí organizácií v MSCA z celkového počtu v rámci EÚ v % 0,66 1,21 

Zdroj: webgate.ec.europa.eu 

Európske výskumné infraštruktúry 

ČR sa v súčasnosti podieľa na nasledovných veľkých európskych infraštruktúrach: 

BBMRI ERIC (Bio-banking and Bio-molecular Resources Research Infrastructure) 

CERIC ERIC (Central European Research Infrastructure Consortium) 

CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives) 

CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) 

EATRIS ERIC (European Infrastructure for Translational Medicine) 

ECRIN-ERIC (European Clinical Research Infrastructrure Network) 

ESS ERIC (European Social Survey) 

European Spallation Source ERIC 

EU-OPENSCREEN ERIC (European Infrastructure of Open Screening Platforms for 

Chemical Biology) 

ICOS ERIC (Integrated Carbon Observation System) 

INSTRUCT ERIC (European Integrated Structural Biology Infrastructure) 

SHARE ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) 

INTERREG EUROPE 

Program v ČR zastrešuje Ministerstvo miestneho rozvoja, pričom má dve regionálne 

kancelárie pre NUTSII – Moravskoslezko – Ostrava, Severovýchod – Hradec Králové. 
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Do programu INTERREG EUROPE sa aktívne zapája aj Česká republika. V rámci štyroch 

vyhlásených výziev bolo schválených 36 projektov, v ktorých participuje český partner, pričom 

v oblasti Výskum a inovácie sa realizuje 10 projektov s medzinárodnou účasťou. V rámci 

týchto projektov participuje 83 subjektov v aktívnych projektových konzorciách. Do projektov 

sa zapájajú rôzne krajiny európskeho kontinentu, pričom sa prevažne jedná o subjekty 

verejnej správy, univerzitné a výskumné pracoviská v Grécku, Taliansku, Portugalsku, Fínsku, 

Pobaltí, Poľsku, Španielsku, Maďarsku, Beneluxe, a i. Česká republika nie je v žiadnom 

z uvedených projektov hlavným partnerom. 

Tabuľka 43 Účasť SR a ČR na programe INTERREG EUROPE 

INTERREG EUROPE (obdobie 2015 – 2018) Česká 
republika 

Slovensko Spolu za program 

Počet predložených projektov n/a n/a 876  

Počet schválených projektov 36 25 258 

Počet schválených projektov v oblasti Výskum 
a inovácie (zo 197 predložených projektov) 

10 7 65 

Zdroj údajov INTERREG EUROPE: https://www.interregeurope.eu 

DANUBE REGION STRATEGY73 (Knowledgable Society) 

Podunajská strategie je jednou z iniciatív EU (Interreg transnárodný program) pre oblasť 

povodia rieky Dunaj, kde ČR tvorí geograficky priľahlú oblasť úzko spätú s daným regiónom. 

V rámci dvoch vyhlásených výziev na predkladanie projektov v dvojkolovom hodnotení je 

realizovaných 45 projektov s účasťou Českej republiky s celkovými oprávnenými výdavkami 

7 087 127,93 EUR. Do výziev sú zapojené subjekty verejnej a štátnej správy a neziskové 

organizácie. Pri 45 medzinárodných partnerstvách je vedúcim projektu v dvoch prípadoch. Čo 

sa týka oblasti VVaI, v rámci PO 1: Inovačný a spoločensky zodpovedný Dunajský región 

predložila ČR s medzinárodnými partnermi 6 projektov, pričom ani v jednom nie je hlavným 

partnerom. Projekty sú zamerané na inovačné procesy pri administrácii výskumu a sociálnej 

inovácie, inovačné prístupy práce s mladými potenciálnymi podnikateľmi, podporu výskumnej 

infraštruktúry, zamedzenie politického vplyvu na VaV, a pod. 

Ďalšie medzinárodné programy, na ktorých participuje ČR 

Visegrádska spolupráca – v rámci Višegrádskych fondov sa zapája ČR aj do výskumných 

projektov s partnermi z krajín V4, teda aj so Slovenskou republikou. Zároveň v rámci programu 

Visegrádu vznikla iniciatíva rozvoja spolupráce v oblasti VaV s ďalšími krajinami, konkrétne 

s Japonskom a Kóreou. Spolupráca s Japonskom je zameraná na jadrovú energetiku (výskum 

v oblasti jadrovej bezpečnosti, kde má napr. Slovensko bohaté skúsenosti), ako aj ochranu 

životného prostredia, globálne klimatické rokovania, trh s plynom. Česká republika má vyvinutý 

                                                
73 Zdroj informácií: http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/eu-strategy-for-the-danube-region 



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

179 

grantový systém na VVaI spoluprácu s Japonskom pod názvom EIG CONCERT, v rámci ktorej 

sa zaoberá o.i. aj inteligentným udržateľným vodným hospodárstvom a funkčnými poréznymi 

materiálmi. 

 

Stredoeurópska iniciatíva – CEI  

Iniciatíva bola založená v roku 1989 štyrmi postkomunistickými štátmi východného bloku 

a postupne sa rozšírila na 18 členov (medzi nimi Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, 

Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Taliansko, Ukrajina), ktoré si vzájomne 

pomáhajú pri transformácii a európskej integrácii. V rámci oblasti výskumu a vývoja sa 

iniciatíva orientuje na vývoj výskumných a inovačných systémov v rámci RIS3, podporu 

cirkulárnej a biohospodárskej ekonomiky, ako aj udržateľného rozvoja oceánov 

a poľnohospodárstva v súvislosti s klimatickými zmenami. 

EUREKA – medzinárodný priestor pre rozvoj výskumu, vývoj a inovácie 

Je chápaná ako medzinárodný priestor, ktorý pomáha vytvárať ERA prostredníctvom 

spolufinancovania podpory VVaI jednotlivými členskými štátmi. Participuje na nej 41 krajín a je 

lídrom v oblasti presadzovania a internacionalizácie inovatívnych podnikov, ako aj spájaním 

verejného a súkromného sektora  v klastroch, ktoré podporuje.  

ČR sa podieľalo v období 2010 – 201674 na projektoch sieťovania, Eurostars a klastroch. Do 

„network projects“ sa zapojilo vyše 100 malých a stredných podnikov, 4 veľké, 12 vysokých 

škôl a 16 výskumných inštitúcií. Na Eurostars to bolo 26 MSP, z čoho 13 pôsobilo v oblasti  

VaV. Ďalej tu boli 3 univerzity a 2 výskumné inštitúcie, na klastroch sa podieľalo 18 MSP, 10 

vysokých škôl, 4 veľké podniky a 2 výskumné inštitúcie. Najviac finančných zdrojov bolo 

investovaných do VaV projektov sieťovania.  

Pri porovnaní ČR a SR je možné konštatovať, že v danom období Slovensko vôbec nevyužilo 

možnosť klastrovania a zapojilo sa len do 126 medzinárodných projektov sieťovania 

a Eurostars, kým ČR podala vo všetkých troch programoch spolu 492 projektov. 

Za program EUREKA je vedená štatistika za obdobie 2014 – 2019, z nej sú vybrané 

porovnávané údaje za rok 2019 za ČR, SR a priestor EUREKA spolu: 

Tabuľka 44 Zapojenie SR a ČR do programu EUREKA 

Typ projektu Počet projektov  2019  Investície do projektov 
v mil. EUR 

Zastúpenie MSP 

Network Projects 62 59,22 

                                                
74 Zdroj informácií: https://www.eurekanetwork.org/data-interactive 
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Eurostars 123 132,80 336 

Clusters 7 51,08 

EUREKA spolu 192 243,10 

Network Projects 10 6,156 17 

Eurostars 3 1,619 

Clusters 2 0,796 

ČR spolu 15 8,571 

Network Projects 4 1,444 5 

Eurostars 1 0,240 

Clusters 0 0 

SR spolu 5 1,684 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe informácií https://www.eurekanetwork.org/data-interactive 

Najviac prostriedkov bolo investovaných do IKT, priemyslu, biotechnológií a zdravotníctva. 

V ČR prevažuje takisto, ako v celom programe IKT s investíciami viac ako 4,5 mil. EUR a ďalej 

kopíruje trendy programu. SR podala najviac projektov takisto do oblasti IKT s objemom 

investícií 1,196 mil. EUR, ďalej rovnako do energetiky a priemyslu okolo 200 000 EUR. Kým 

v ČR sa do projektov zapájali aj iné subjekty pôsobiace vo VaV, ako vysoké školy a výskumné 

organizácie, v SR sa zapojili do projektov len MSP a vôbec sa nezúčastnili na výzvach do 

projektov na klastre. 

COST – Európska spolupráca v oblasti vedy a technológií 

V rámci programu Európskej spolupráce v oblasti vedy a technológií COST sa v období 

2012 – 2018 aktívne zapájala Česká republika do takmer 70% všetkých akcií, pričom v danom 

období čerpala v priemere 2,07% rozpočtu programu COST, t. j. 4,5 mil. EUR75. Počas daného 

obdobia sa na programe COST a HORIZONT 2020 zúčastnilo 3 500 vedeckých pracovníkov 

na výskumných misiách, študijných pobytoch a výmenách stážistov, konferenciách, 

networkingu a ďalších medzinárodných stretnutiach. V oblasti programu COST bola 

nadviazaná bilaterálna spolupráca medzi ČR a Nemeckom/Bavorskom, Čínou, Japonskom, 

Izraelom a Nórskom. Predmetom týchto bilaterálnych spoluprác je mobilita študentov, 

štipendijné pobyty výskumníkov, podpora menších VVaI projektov,  

ČR je priamo zapojená do rôznych medzinárodných výskumných inštitútov a agentúr 

prostredníctvom špičkových vedcov (napr. CERN – Európska organizácia pre jadrový výskum, 

ESA – Európska kozmická agentúra, ESO – Európske južné observatórium, EMBC – 

                                                
75 Analýza účasti ČR v programe COST – COST Participation Czech Republic 2012-2018: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-
2/prehled-ucasti-ceske-vedecke-komunity-v-aktivitach-programu-2 
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Európska konferencia molekulárnej biológie, ITER – Medzinárodný termonukleárny 

experimentálny reaktor, Von Karmann Institute – Medzinárodný ústav dynamiky tekutín, atď.). 

6.2.3 Príklad úspešného konzorcia vedeckého parku v ČR 

Ako model fungujúceho parku z Českej republiky môžeme použiť výskumné centrum 

Regionální technologický institut Strojárskej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni. 

Zaoberá sa základným, ale hlavne aplikovaným a experimentálnym výskumom v oblasti 

strojárstva. 

Financovanie: 

RTI bolo vybudované z finančných prostriedkov EFRR prostredníctvom OP VaVpI, z prioritnej 

osi 2: „Regionálne VaV centrá“ so začiatkom výstavby v 1. polovici roku 2011.   

Od 1. júla 2015  projekt Regionálny technologický inštitút - RTI  financoval prevádzku centra.  

Výskumní pracovníci: 

Vo vybudovaných laboratóriách, skúšobniach a pracoviskách je v súčasnosti zamestnaných 

takmer 100 výskumných pracovníkov, ktorí tam majú k dispozícii najmodernejšiu 

experimentálnu, softwarovú a výpočtovú techniku. 

Je to špičkové výskumné a vývojové strojárenské  a technologické centrum  zriadené Fakultou 

strojní Západočeskej univerzity v Plzni, vybavené modernou infraštruktúrou a prístrojovým 

vybavením pre konštrukciu, modelovanie, výpočty, simulácie, merania, analýzy a prototypovú 

výrobu.  

Zapájanie študentov do výskumu: 

Oblasť zamerania výskumu je strojárenstvo – výskum a vývoj nových výrobných technológií a 

nových materiálov  v oblasti konštrukcie vozidiel, výrobných strojov, obrábacích a tvarovacích 

technológií, ako aj moderných výrobných metód tzv. „Inteligentnej výroby“ a „Priemyslu 4.0“. 

V súčasnom období je táto oblasť veľmi žiadaná mnohými firmami z automobilového 

a strojárenského priemyslu a preto je dôležité pritiahnuť a udržať si študentov – mladých 

budúcich výskumníkov v centre. 

RTI v snahe získať si študentov pre prácu v centre zapája študentov do činnosti centra na 

rôznych stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Ph.D. študenti sa podieľajú na výstupoch,  

zapájajú sa do prebiehajúcich projektov a nad rámec štipendií majú pracovné úväzky.   

Už aj študenti magisterských odborov sa zapájajú do projektov v odboroch s vysokým dopytom 

po mladých študentoch. V súčasnosti asi polovica zamestnancov centra sú Ph.D. študenti a 



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

182 

často sú zamestnávaní aj nadaní študenti magisterského štúdia, aby predčasne neodišli do 

podnikateľského sektoru.   

Zvyšovanie kvality výučby: 

RTI študentom umožňuje prístup  k výskumnej infraštruktúre, jej modernému vybaveniu, dáva 

im možnosť práce na záverečných prácach v RTI (pre Mgr. ale hlavne pre stupeň PhD.). Vďaka 

centru sa zvýšil prístup študentov k špičkovému vybaveniu a centrum poskytuje študentom 

unikátne možnosti, ktoré predtým neboli k dispozícii. Výuka priamo prebiehajúca v centre 

závisí od podielu zamestnancov vysokej školy, ktorí sú zároveň prepojení aj s výskumnou 

prácou v centre. 

Spolupráca a projekty: 

RTI ponúka spoluprácu zástupcom z oblasti aplikovaného výskumu - podnikateľom napr. 

formou zmluvného výskumu v rámci svojich výskumných programov (moderná konštrukcia 

vozidiel, technológie obrábania, tvarovacie technológie a výrobní stroje) a ich špičkovo 

vybavených skúšobní a laboratórií pre výskum prostredníctvom využitia programu 

podnikateľských inovačných voucherov  alebo vytvorením dlhodobej spolupráce.  Podľa 

verejne dostupných údajov má RTI referencie od 22 priemyselných podnikov, s ktorými má 

rozbehnutú spoluprácu, od 3 domácich univerzít a 6 zahraničných univerzít a vyše 30 

schválených a realizovaných projektov, z ktorých takmer 20 ešte stále prebieha. 

https://www.rti.zcu.cz/rti/  

6.3. Holandsko 

6.3.1 Situácia v Holandsku v oblasti VaV 

Podľa vyhodnotenia Globálneho inovačného indexu76 (GII) organizácie WIPO za rok 2019 je 

Holandsko 4. najinovatívnejšou krajinou na svete a v rámci Európy 3. najinovatívnejšou 

ekonomikou, resp. 2. najinovatívnejšou v rámci krajín EU. Odhadované výdavky Holandska 

na výskum a vývoj v r. 2018 dosiahli 2,16 % HDP (zdroj: Eurostat). Cieľom Holandska v rámci 

stratégie Európa 2020 je do r. 2020 vyčleniť na výskum a vývoj 2,5% HDP. 

GII posudzuje inovatívnosť ekonomiky krajiny podľa cca 80 ukazovateľov sledujúcich viaceré 

hľadiská vplývajúce na inovatívnu kapacitu krajiny v závislosti od vstupných zdrojov 

generujúcich inovačnú kapacitu a od dosahovaných inovačných výstupov. Medzi dôležitými 

vstupnými parametrami podmieňujúcimi inovatívny charakter krajiny je kvalita 

inštitucionálneho zázemia krajiny (politické prostredie, právny systém, podnikateľské 

prostredie), kvalita ľudských zdrojov a VaV (vzdelávací systém, terciárne vzdelávanie, oblasť 

VaV), kvalita infraštruktúry (úroveň IKT, základná infraštruktúra, uplatňovanie ekologickej 

udržateľnosti) a trhové podmienky pre zabezpečenie konkurencieschopnosti na trhu 

                                                
76 www.globalinvestmentindex.org 

https://www.rti.zcu.cz/research/konstrukce-vozidel.html
https://www.rti.zcu.cz/research/konstrukce-vozidel.html
https://www.rti.zcu.cz/research/tvareni.html
https://www.rti.zcu.cz/research/vyrobni-stroje.html
https://www.rti.zcu.cz/rti/


 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

183 

(dostupnosť finančných zdrojov pre podnikateľov, regulácia trhu a daňové zaťaženie). 

K hodnoteným výstupom dosahovanej inovatívnosti krajiny podľa GII patrí úroveň 

sofistikovanosti obchodu (podiel vedeckých pracovníkov, inovatívne prepájania  - spolupráca 

v oblasti VaV, rozvoj klastrov, absorpčná schopnosť poznatkov  -  platby za autorské práva, 

podiel platieb za dovoz high-tech a IKT na HDP, podiel talentovaných výskumníkov 

v podnikateľskom sektore, dosahované výstupy v oblasti vedy a techniky – tvorba poznatkov 

(registrované patenty, úžitkové vzory, vedecko-technické články, H-index citovaných článkov), 

dopady aplikácie poznatkov (novo vzniknuté firmy, výdavky na IKT, certifikácia kvality, podiel 

IKT výrobcov), šírenie poznatkov – podiel platieb za použitie patentov, podiel high-tech a IKT 

exportu), kreatívne výstupy – nehmotné aktíva, kreatívne tovary a služby, on-line kreativita.  

Holandsko má kvalitné zázemie vo všetkých hodnotených oblastiach GII a je najlepšie 

hodnotené práve v oblasti  inovatívnych výstupov, konkrétne v oblasti online kreativity, 

využívaní internetových domén na tvorbu inovatívnych riešení a pre vytváranie organizačných 

a podnikateľských modelov prostredníctvom IKT. Holandsko bolo vyhodnotené ako svetová 

jednotka v hodnotenej oblasti šírenia poznatkov, v dosiahnutej výške podielu exportu 

high-tech a IKT na celkovom objeme obchodu krajiny a v kvalite IKT infraštruktúry 

a logistického prepojenia základnej infraštruktúry. Holandsko patrí medzi krajiny, ktoré s 

nadpriemernou efektívnosťou transformujú svoje zdroje inovatívnosti do realizovaných 

inovatívnych výstupov.  

Graf 19 Hodnotenie Holandska v 7 posudzovaných oblastiach inovatívnosti GII2019 

 

Zdroj: www.globalinvestmentindex.org 

Tabuľka nižšie uvádza porovnanie inovačnej výkonnosti Holandska a Slovenska zverejnené 

na stránke Európskej komisie pre krajiny zapojené do programu Horizont 202077: 

                                                
77 https://webgate.ec.europe.eu/dashboard/extensions/CountryProfile/CountryProfile.html?Country=Netherlnads 

https://webgate.ec.europe.eu/dashboard/extensions/CountryProfile/Country
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Tabuľka 45 Porovnanie inovačnej výkonnosti Holandska a Slovenska 

Kľúčové ukazovatele Holandsko Slovensko 

Zaradenie krajiny do príslušnej skupiny podľa inovačnej výkonnosti (EIS 2019) 
Silný inovátor 

(Strong 
Innovator) 

mierny 
inovátor 

(Moderate 
Innovator) 

Intenzita výskumu a inovácií v % (celkové hrubé výdavky na VaV (GERD) sledované 
cez počet výskumníkov (FTE) ako % z HDP) 2,0 0,9 

Umiestnenie krajiny v rámci EÚ 28 z hľadiska VaV Intenzity 8. 21. 

Počet výskumníkov na 1 mil. obyvateľov 4 965 2 797 

Umiestnenie krajiny v rámci EÚ 28 z hľadiska počtu výskumníkov na 1 mil. obyv. 6. 21. 

Počet patentových prihlášok na 1 mld. HDP v štandarde kúpnej sily (v EUR) 4,9 1,1 

Miera zamestnanosti v znalostne náročných činnostiach v % 37,2 31,4 

Podiel vedeckých publikácií na 10 % najcitovanejších vedeckých publikácií vo svete 14,6 0,1 

Zdroj: 
https://webgate.ec.europe.eu/dashboard/extensions/CountryProfile/CountryProfile.html?Country=Netherlnads 

Podľa Európskeho inovačného skóre  (EIS) zverejneného v roku 2019 patrí Holandsko  spolu 

s krajinami - Švédsko, Fínsko a Dánsko do skupiny lídrov inovatívnosti.  

Holandsko je dlhodobo vysoko oceňované za kvalitu podnikateľského prostredia. V roku 2017 

sa Holandsko umiestnilo na 8. mieste Globálneho indexu pre vnímanie korupcie (Global 

Corruption Perceptions Index od Transparency International). Holandsko je pozitívne 

hodnotené za vysokú mieru slobody v oblasti obchodu a investícií. Má viac ako 17 miliónov 

obyvateľov. 

Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV v Holandsku 

Podľa UNCTAD (World Investment Report 2017) Holandsko patrí medzi 7 najpríťažlivejších 

štátov sveta pre zahraničné investície a zároveň medzi 3 najväčších zahraničných investorov. 

Faktormi prílevu PZI sú najmä stabilné politické a makroekonomické prostredie, rozvinutý 

finančný sektor, atraktívny daňový systém, strategická poloha, kvalifikovaná a produktívna 

pracovná sila so znalosťou angličtiny a kvalitná infraštruktúra. Významná konkurenčná výhoda 

Holandska spočíva aj v rozvinutosti logistickej infraštruktúry (Rotterdam -  najväčší európsky 

prístav, Amsterdam - 5. najväčšie európske letisko). PZI sú sústredené najmä v rastových 

odvetviach s vysokou pridanou hodnotou ako informačné a komunikačné technológie (ICT), 

biotechnológie, zdravotnícka technika, elektronické súčiastky, stroje a zariadenia, logistika, 

potravinárstvo, ktoré sú aj hlavnými oblasťami VaV. Najviac investícií pochádza z USA, 

Luxemburska, Veľkej Británie, Švajčiarska a Nemecka. 

https://webgate.ec.europe.eu/dashboard/extensions/CountryProfile/Country
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Ekonomika krajiny je orientovaná na zahraničný obchod s vysokým stupňom globalizácie. 

Základom holandského hospodárstva je priemysel, obchod a doprava, určitú rolu hrá aj 

poľnohospodárstvo. Holandsko je tiež sídlom mnohých inovatívnych start-upov a dynamicky 

sa rozvíjajúcich high-tech spoločností. Ekonomika Holandska do značnej miery benefituje z 

otvorenosti a liberálneho prístupu (napríklad v Amsterdame žije viac než 180 národností). 

Pracuje tu množstvo profesionálov z celého sveta, ktorí tvoria žiadanú pracovnú silu pre 

medzinárodné korporácie, ktoré sem presunuli svoje centrály.  

Implementácia Stratégie inteligentnej špecializácie v Holandsku 

V súvislosti s implementáciou stratégie inteligentnej špecializácie Holandsko nezaviedlo úplne 

novú stratégiu, ale vychádzalo zo svojich existujúcich strategických dokumentov regionálneho   

inovatívneho rozvoja s prepojením na RIS3 prioritné oblasti. Každý zo 4 regiónov - Severné 

Holandsko, Východné Holandsko, Západné Holandsko a Južné Holandsko má spracovaný 

samostatný strategický dokument RIS3 pre stanovanie finančnej alokácie z Fondu pre 

regionálny rozvoj a zároveň sa aktívne zapojili do 3 tematických platforiem inteligentnej 

špecializácie, podporujúcich tvorbu partnerstiev VaV v tematických oblastiach RIS3 medzi 

podnikateľmi a výskumníkmi naprieč krajinami EU. Tematické platformy zamerané na 

modernizáciu priemyslu, agrosektor a energetiku boli vytvorené prostredníctvom Spoločného 

výskumného centra EU (JRC) aj s podporou ďalších generálnych riaditeľstiev EU. 

Národný systém podpory VaV  medzinárodnej spolupráce 

S cieľom podporiť rozvoj výskumu a vývoja a zavádzanie inovácií holandská vláda zaviedla 

niekoľko opatrení, ktoré financuje prostredníctvom zdrojov viacerých svojich ministerstiev, 

medzinárodných organizácií, iných partnerov, aj  EK. Hlavným orgánom štátnej podpory 

výskumu a vývoja je Národná podnikateľská agentúra Holandska (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland - RVO), ktorá je súčasťou Ministerstva hospodárstva.  

Národná podnikateľská agentúra Holandska  

RVO poskytuje dotácie a spravuje rôzne programy na podporu podnikateľských aktivít v 

oblasti udržateľného podnikania, poľnohospodárstva, inovácií a medzinárodného obchodu, 

ktoré sú financované viacerými ministerstvami, aj Európskou úniou. Poskytuje granty, 

napomáha pri hľadaní obchodných partnerov, poskytuje know-how a právne poradenstvo. 

Agentúra funguje v Holandsku aj zahraničí a spolupracuje s verejnou aj súkromnou sférou, 

znalostnými centrami, medzinárodnými organizáciami a inými partnermi. 

RVO aktuálne administruje 18 nástrojov, ktoré sú vytvorené za účelom stimulácie rozvoja 

medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV :78 

                                                
78 https://english.rvo.nl/subsidies-programmes?filter3=8195 
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 Spoločný program a diplomatickú podporu holandským klastrom spoločností 

reprezentujúcich najdôležitejšie odvetvia hospodárstva pri ich plánovanom rozvoji 

obchodu so zahraničím  

 Financovanie podporujúce začatie podnikania od fázy navrhnutého riešenia do fázy 

vytvorenia start-upu inovatívnych, aj existujúcich SME (pre-Seed capital) 

 Financovanie investícií venture kapitálu inovatívnych podnikov v oblasti technológií 

a kreatívneho priemyslu (Seed capital) 

 Podpora na VaV pre verejno-súkromné partnerstvá a špičkové znalostné a inovačné 

konzorciá z Ministerstva hospodárskych vecí a klimatickej politiky, ktorá sa počíta ako 

0,30 EUR na každé investované 1 Euro do rozvoja VaV zo súkromného sektora.  

 Pôžička na rozvoj výnimočných  potenciálne špičkových inovácií  

konkurencieschopných na trhu. O pôžičku sa môžu uchádzať nielen start-upy, ale  aj 

už založené podniky 

 Schéma daňových úľav pre podniky realizujúce VaV projekty (WBSO RCD). 

Podnikatelia, start-up firmy, samostatne zárobkovo činné osoby, či výskumné inštitúcie 

si prostredníctvom WBSO môžu kompenzovať časť nákladov na VaV ako 

odpočítateľnú položku z dane.  Samostatne zárobkovo činní podnikatelia dostávajú 

fixnú čiastku a začínajúci podnikatelia  dostanú extra výhody. V rámci WBSO sa na r. 

2018 počítalo so sumou vo výške 1,163 mil. EUR. 

 Dotácie pre SME spolupracujúce vo VaV s medzinárodnými partnermi Eurostars 

v high-tech odvetví (Eurostars). Podmienkou uchádzania sa o dotáciu Eurostars je, 

že výsledky VaV budú predajné produkty, služby alebo procesy na trhu a minimálne 2 

projektoví medzinárodní partneri z členských štátov Eurostars. Tento podporný systém 

je kofinancovaný členskými štátmi EUREKA a programom HORIZONT 2020.  

 Dotačná schéma pre SME na prípravu štúdií realizovateľnosti pre investičné projekty 

(DHI) 

 Nástroj na financovanie rozvojovej fázy infraštruktúrnych projektov zahraničných vlád 

s predpokladom pozitívneho dopadu na ľudstvo, životné prostredie a spoločnosť. 

(D2B) 

 Nástroj medzivládnej podpory zameraný na vysielanie expertných projektových tímov 

do sveta ako poradcov predchádzania globálnym katastrofám 

 Program „zdravé varenie“ zameraný na posilnenie koordinácie a inovácií organizácií v 

sektore zdravého varenia v krajinách Kene, Ghany, Ugandy, Etiópie a Bangladéšu 

(clean cooking) 

 Dotácie pre projekty verejno-súkromných partnerstiev prispievajúcich k cieľom 

udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách (SDGP) 

 Podpora prístupu k obnoviteľným zdrojom energie zameraná na zlepšenie dostupnosti 

a udržateľnosti zdrojov energie pre rozvojové krajiny (SDG7) 

 Holandský strategický program pre vzdelávanie manažérov v oblasti energetiky (EET) 

určený manažérom z Aruby, Brazílie, Curacao a Mexika 
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 Holandská záchranná pomoc od holandských expertov na povodne vysielaná 

kamkoľvek do sveta podľa požiadaviek humanitárnych organizácii ako prvotná pomoc 

pri riešení krízových povodňových situácií (DSS) 

 Program podpory partnerstva zabezpečujúceho  nepretržitý prísun dodávky energie 

hlavne  do vidieckych a odľahlých oblastí (EnDev) 

 Nástroj na financovanie spoločností v nízkopríjmových krajinách, ktoré chcú skvalitniť 

infraštruktúru a stimulovať tak rozvoj miestnej podnikateľskej sféry (DRIVE) 
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Podpora VaV v podnikateľskom sektore: 

Pre skupinu začínajúcich podnikateľov sú na podporu v oblasti VaV určené okrem vyššie 

uvedených programov aj tieto podporné schémy: 

 Ponuka služieb vedeckých a inovačných parkov so zriadenými podnikateľskými 

inkubátormi, VaV spoluprácou, počiatočným pred-SEED financovaním, koučingom 

 Zľavová schéma na odvody z minimálnej mzdy platenej počas 3 rokov pri realizácii 

VaV 

 Úľavy na dani z príjmu odpočtom 55% investícií do udržateľných zdrojov energie, resp. 

opatrení na úsporu energie z výšky zisku spoločnosti pred zdanením 

 Pôžičky pre začínajúce inovatívne SME 

 Podpora VaV v najdôležitejšom odvetví hospodárstva - energetike pri formovaní 

spoločných konzorcií  

 SBIR  - Program pre výskum a inovácie malých podnikov (Small Business Innovation 

Research Programme) je program Národnej podnikateľskej agentúry Holandska –RVO 

(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) na podporu vývoja inovatívnych riešení 

spoločenských problémov. Štátne inštitúcie využívajú SBIR v prípadoch, keď na trhu 

neexistuje žiaden vhodný produkt na riešenie istého spoločenského problému. SBIR 

funguje ako súťaž, v ktorej najsľubnejšie a najinovatívnejšie návrhy získajú možnosť 

rozvinúť svoj produkt, ktorý si štátne inštitúcie následne zakúpia. Do SBIR sa môžu 

zapojiť akékoľvek spoločnosti z EÚ bez ohľadu na veľkosť.   

Poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva: 

Národný patentový úrad Holandska je súčasťou RVO, ktorá implementuje národné aj 

medzinárodné patentové práve a zároveň podporuje využívanie patentov ako zdrojov 

informácií a inšpirácií.  Táto inštitúcia ponúka podporu a poradenstvo podnikateľom, 

poskytovateľom služieb, vedcom, výskumníkom, študentom a iným záujemcom z Holandska 

bezplatné konzultácie ohľadne patentov a iných spôsobov ochrany duševného vlastníctva. 

6.3.2 Podpora medzinárodnej výskumnej spolupráce zo zdrojov EÚ 

Holandsko je jedným zo zakladajúcich členov EÚ aj Eurozóny. Zároveň je aj členom Svetovej 

organizácie na ochranu duševného vlastníctva - WIPO,  Organizácie spojených národov - 

OSN, alebo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe – OSCE. Podľa hodnotení 

Svetovej banky je 13. najväčšou ekonomikou na svete podľa HDP na obyvateľa (rok 2017). 

V rámci finančných zdrojov EU je prispievateľom a zároveň prijímateľom finančnej podpory 

politík EU v oblasti výskumu a inovácií, ktoré sú v najväčšej miere poskytované 

prostredníctvom programu EÚ pre vedu, výskum a inovácie Horizont 2020. Oblasť výskumu, 

vývoja a inovácií je jednou z hlavných priorít aj politiky medziregionálnej spolupráce. 

Holandsko, jeho regióny a subjekty sú prijímateľmi finančných prostriedkov EU  

prostredníctvom programov INTERREG EUROPE, North West Europe, OP North Netherlands 

ERDF 2014-2020, OP East Netherlands ERDF 2014-2020, URBACT.  
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Financovanie vyššie uvedených programov je zabezpečené prostredníctvom ERDF, ktorého 

hlavným účelom je financovanie akcií zameraných na znižovanie ekonomických, 

environmentálnych a sociálnych rozdielov v obývaných oblastiach, so špeciálnym zameraním 

na udržateľný mestský rozvoj. Minimálne 5 % zo zdrojov ERDF  je samostatne vyčlenených  

na integrované akcie riadené mestami. Integrované akcie miest sú zamerané na projekty 

inovatívneho riešenia bezpečnosti, digitalizácie, ochrany životného prostredia a inkluzívnosti 

miest. 

Projekt CAN partnerských krajín Holandska, Belgicka, Francúzska a Spojeného kráľovstva, 

ktorý bol podporený cez program North-West Europe, bol v roku 2019 Európskou komisiou 

ocenený titulom EUROSTARS 2019, ktorý sa prideľuje najviac inšpirujúcim 

a najinovatívnejším regionálnym projektom finančne podporeným  európskymi fondami politiky 

súdržnosti. Projekt CAN s názvom Climate Active Neighbourhoods bol takto označený za 

najlepší projekt v kategórii výstavby miest s minimalizáciou dopadu na zmenu klímy. Projekt 

bol zameraný na obnovu existujúcich obytných zón s cieľom znížiť produkciu CO2.  

Horizont 2020 

Prostredníctvom agentúry RVO Holandsko poskytuje Granty Horizontu 2020 od EK 

financujúce výskumné a inovatívne projekty zamerané na zmenu klímy, starnutie 

obyvateľstva, potravinovú bezpečnosť a dostupné obnoviteľné zdroje energie. 

Holandsko z tohto programu dosiaľ získalo 3,92 mld. EUR, čím sa radí na 6. miesto z krajín 

EÚ 28 (naproti tomu SR so sumou 102,2 mil. EUR sa radí na 24. miesto z EÚ 28). 

Počtom účastí v programe Horizont 2020 je Holandsko rovnako na 6. mieste z EÚ 28 (naproti 

tomu SR je na 24. mieste z EÚ 28). 

Pokiaľ ide o úspešnosť z hľadiska počtu podpísaných grantových zmlúv, Holandsko podpísalo 

4 648 grantových zmlúv, čo je 18,69 % z celkového počtu zmlúv za EÚ, naproti tomu 

Slovensko podpísalo len 379 grantových zmlúv, čo je 1,52 % z celkového počtu zmlúv za EÚ. 

Úspešnosť projektov (žiadostí, ktoré sa končia podpísaním zmluvy, je v prípade Holandska 

16,23 %, v prípade Slovenska je 13,29 %. Priemer úspešnosti podaných projektových žiadostí 

za všetky krajiny zúčastňujúce sa Horizont 2020 je nižší ako u oboch porovnávaných krajín a 

to 11,96%.  

Pokiaľ ide o úspešnosť konkrétnych organizácií, najúspešnejšie holandské organizácie podľa 

sumy získaných prostriedkov sú nasledovné: 

 Technische Universiteit Delf (231,32 mil EUR) 

 Universiteit Utrecht (173,81 mil EUR) 

 Stichting Katholieke Universiteit (173,41 mil EUR) 

 Universiteit van Amsterdam (156,97 mil EUR) 
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 Geant Vereniging (147,1 mil. EUR) 

 Technische Universiteit Eindhoven (144,46 mil EUR) 

 Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO 

(124,50 mil. EUR) 

 Universiteit Leiden (119,09 mil EUR) 

 Stichting Wageningen Research (106,67 mil. EUR) 

 Universiteit Twente (104,38 mil EUR) 

 Rijksuniversiteit Groningen (101,63 mil EUR) 

Vychádzajúc z uvedeného zoznamu inštitúcií, medzi najúspešnejšími organizáciami 

a príjemcami prostriedkov EU cez program Horizont 2020 sú v Holandsku prevažne inštitúcie 

zo sféry vzdelávania (vyššie odborné a vysokoškolské inštitúcie) so 48,1% podielom na 

prostriedkoch z EU. 

Podľa  sídla účastníckej organizácie bolo najviac účastníkov projektov koncentrovaných 

v regióne Amsterdamu – 1799 účastí. 

Z hľadiska medzinárodnej spolupráce sú pre holandské organizácie v pozícii 

partnera/prijímateľa najčastejšie organizácie z nasledovných krajín: 

 Nemecko (17 709 prepojení), 

 Francúzsko (13 033 prepojení), 

 Veľká Británia (12 000 prepojení), 

 Taliansko, 

 Španielsko. 

So Slovenskom má Holandsko prostredníctvom Horizont 2020 vytvorených 511 partnerských 

prepojení. 

V nasledujúcej tabuľke je porovnanie základných ukazovateľov týkajúcich sa účasti a 

úspešnosti Holandska a SR v tomto programe HORIZONT 2020 získaných z dostupných 

údajov na stránke EK79 : 

Tabuľka 46 Porovnanie základných ukazovateľov týkajúcich sa účasti a úspešnosti Holandska a SR v 
programe HORIZONT 2020 

Ukazovateľ Holandsko Slovensko 

Suma získaných prostriedkov z EU / podiel na celkovom objeme EU pre 
Horizont 2020 

3,92 mld. EUR/ 
8,56% 

102,2 mil. EUR/ 0,22% 

                                                
79 Zdroj: https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles 
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Počet organizácií, ktoré požiadali o grant z programu Horizont 2020*/ 
podiel na celkovom počte z EU krajín 

42 783/ 6,35% 3 396 

Počet podpísaných grantových zmlúv 4 648 379 

Úspešnosť projektov (žiadosti, ktoré končia podpísaním zmluvy) / 
priemer EU v Horizont 2020 

16,23 % /11,96% 13,29 % 

Počet účastí organizácií** v projektoch / podiel zo všetkých účastí 
v Horizont 2020 

8 177 / 7,04% 517 

Podiel účasti MSP z celkového počtu účastí organizácií danej krajiny 22,36 % 

24,56 % 

 

Podiel prostriedkov SME na celkovom financovaní projektov Horizont 
2020 

18,80 %  

Počet účastí organizácií v MSCA 1715 61 

*organizácie, ktoré žiadali o grant vo viacerých projektoch, sa počítajú za každý projekt 

** organizácie, ktoré sa zúčastňujú vo viacerých projektoch, sa počítajú za každý projekt 

Zdroj: https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles 

V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie, aký podiel zdrojov z celkovej výšky získaných 

zdrojov za danú krajinu získali z Horizont 2020 k dátumu 2.1.2020 jednotlivé typy inštitúcií: 

Tabuľka 47 Podiel zdrojov z celkovej výšky získaných zdrojov za danú krajinu z Horizont 2020 k dátumu 
2.1.2020 podľa jednotlivých typov inštitúcií v Holandsku a na Slovensku 

Typ organizácie 

Podiel získaných prostriedkov 
z Horizont 2020 (v %) 

Holandsko Slovensko 

súkromné spoločnosti (okrem vzdelávacích) 24,60 43,20 

vzdelávacie inštitúcie 48,40 36,10 

výskumné inštitúcie  21,40 11,70 

verejné inštitúcie (okrem výskumných a vzdelávacích) 2,30 4,90 

Ostatné 3,30 4,10 

SPOLU 100,00 100,00 

Zdroj: https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles 

Z tabuľky vyplýva, že v Holandsku z hľadiska podielu získaných zdrojov z programu Horizont 

2020 výrazne prevažujú vzdelávacie inštitúcie nad súkromnými spoločnosťami a výskumnými 

inštitúciami, ktorých podiel je približne rovnaký. Naproti tomu, na Slovensku výrazne prevažujú 

https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
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súkromné spoločnosti, na 2. mieste sú vzdelávacie inštitúcie a na 3. mieste sú síce rovnako 

ako v Holandsku výskumné inštitúcie, avšak so značným rozdielom oproti súkromným 

spoločnostiam a vzdelávacím inštitúciám.  

V rámci existujúcich akcií programu HORIZONT 2020 je špecifická podpora venovaná 

verejno-verejným partnerstvám (P2P). 

RFCS  Výskumný fond pre uhlie a oceľ 

Financovanie výskumu a inovácií v sektoroch uhoľného a oceliarskeho priemyslu kofinancuje 

EK cez Výskumný fond pre uhlie a oceľ (RFCS). Za obdobie r. 2015-2018 sa doňho zapojilo 

Holandsko prostredníctvom 23 projektov. Veľmi častým účastníkom týchto projektov bola 

Technická univerzita Delf. Z tohto počtu bolo Holandsko vedúcim koordinátorom v 3 

projektoch. Naproti tomu Slovensko sa zapojilo do RFCS iba cez 1 projekt prostredníctvom 

slovenskej univerzity TUKE ako partnera projektu. 

INTERREG EUROPE 

Program INTERREG EUROPE je kofinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja a poskytuje finančnú podporu pre rozvoj medzinárodnej územnej spolupráce formou 

projektov spájajúcich vždy minimálne 3 krajiny. V programovom období 2014-2020 bolo 

prostredníctvom 4 výziev vyčlenených z rozpočtu EFRR 359 mil. EUR na projekty 

medziregionálnej spolupráce, pričom najväčší podiel 27% bol určený na podporu spolupráce 

v oblasti výskumu a inovácií (86,8 mil EUR). 

Holandsko malo účasť v programe prostredníctvom 69 projektov so 466 zapojenými 

partnerskými organizáciami. 26 projektov sa realizovalo v oblasti výskum a inovácie.  

Tabuľka 48 Porovnanie zapojenia Holandska a Slovenska do programu Interreg Europe 

Ukazovateľ Holandsko Slovensko 
Spolu oblasť VaI 

v Programe 

Počet projektov 69 22 197 

Počet schválených projektov VaI 26 7 65 

Zdroj údajov INTERREG EUROPE: https://www.interregeurope.eu 

Nižšie uvedený obrázok zobrazuje miesta využitia výsledkov z realizovaných projektov v 

oblasti inovácií v rámci celého programu INTERREG EUROPE.   
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Obrázok 7 Miesta využitia výsledkov z realizovaných projektov v oblasti inovácií v rámci celého programu 
INTERREG EUROPE. 

 

Zdroj: https://www.interregeurope.eu/about-us/maps/ 

V porovnaní so Slovenskom využíva Holandsko pri čerpaní prostriedkov cez INTERREG 

EUROPE systém decentralizovanej kontroly. Znamená to, že prijímateľ prostriedkov na projekt 

musí pred prvou platbou navrhnúť na schválenie národnej agentúre RVO meno nezávislého 

audítora, ktorý bude ručiť za dôveryhodnosť interného systému riadenia a kontroly 

financovania projektu. Aspoň raz počas realizácie projektu sa vykoná u prijímateľa kontrola na 

mieste. 

6.3.3 Príklad fungujúceho konzorcia VaV 

Amsterdamský vedecký park  

Vhodným nasledovania hodným príkladom v podpore rozvoja VaV pre Slovensko sú veľmi 

dobre rozvinuté služby vedecko-výskumných parkov Holandska ponúkajúce ucelenú logisticky 

veľmi dobre organizovanú sieť služieb v oblasti VaV, prepojenie vzdelávacích inštitúcií 

s výskumnými inštitúciami a podnikateľským sektorom a možnosťami pre rozvoj inovatívnych 

start-upov. Ako konkrétny príklad  popisujeme nižšie Amsterdamský vedecký park. 
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Amsterdamský vedecký park (Amsterdam Science Park, ďalej ASP) je domovom jednej 

z najväčších koncentrácií vedy v Európe. Spolu s Fakultou vied Amsterdamskej univerzity,  

Amsterdam University College (Vysokou školou pri Amsterdamskej univerzite), desiatkami 

obnovených výskumných inštitútov a cca 130 podnikmi od start-upov až po multinárodné 

podniky sa  ASP stal kotlom, v ktorom sa obchod, veda a inovácie pretavujú do jedného celku. 

Čísla a fakty  o ASP 

V ASP na ploche 405 000 m2 pracuje 2 500 výskumníkov, 7 000 študentov z 8 univerzitných 

výskumných inštitútov, 9 celosvetovo uznávaných znalostných inštitúcií, 2 univerzít, medzi 

ktorými sú 4 laureáti Nobelovej ceny a 9 laureátov Spinozovej ceny. Popri nich tu pracuje do 

500 zástupcov podnikateľského sektora z cca 130 firiem s medzinárodným pôsobením.  

Vznik ASP 

ASP vznikol v roku 1998 z iniciatívy Amsterdamskej univerzity, ktorá potrebovala rozšíriť svoje 

priestory pre výskum a podpísala dohodu o spolupráci s mestom Amsterdam o poskytnutí 

pozemku a zabezpečení infraštruktúry pre vybudovanie vedeckého parku. Zakladajúcimi 

organizáciami vedeckého parku boli: akademický sektor, výskumná inštitúcia a územná 

samospráva. Postupom rokov sa infraštruktúra parku rozširovala a v roku 2009 

pribudlo športové centrum pre študentov, vybudovalo sa prakticky najrýchlejšie Európske 

internetové spojenie na prenos dát až do USA, pre prilákanie podnikateľov k výskumným 

a akademickým inštitúciám sa začali poskytovať služby na vyhľadávanie a sprostredkovanie 

partnerov pre spoločné projekty a prenájom priestorov na rozvoj spolupráce. 

Hlavné aspekty fungovania vedeckého parku a ich význam 

Vytváranie univerzitných vedeckých parkov európskeho významu vychádza z potreby spojenia 

vedeckých kapacít akademického sektora (vedecké fakulty univerzít), medzinárodne 

a celonárodne uznávaných výskumných inštitúcií a podnikateľského sektora. Hlavný význam 

vedeckého parku je vo výmene znalostí medzi sektorom vzdelávania, sektorom výskumu 

a podnikateľským prostredím.  
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Obrázok 8 Prepojenie 3 zakladajúcich inštitúcií ASP 

 

Zdroj: Leo Le Duc, Research and Business Director, ASP (autor) 

Faktory úspechu rozvoja medzinárodnej spolupráce:  

Filozofia fungovania a ďalšieho úspešného rozvoja medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV 

vychádza zo spolupôsobenia nasledujúcich faktorov: 

 lokalita,  

 prístup,  

 VaV zameranie,  

 koncentrácia vedcov,  

 rýchlosť pripojenia internetu,  

 priestor na vzájomnú výmenu znalostí medzi výskumníkmi, akademickým sektorom 

a podnikateľmi,  

 priestorová kapacita parku. 

Dôležitými prvkami úspechu vedeckého parku pre zabezpečenie jeho výkonnosti a 

udržateľnosti pre budúce obdobie sú funkčné väzby živého „ekosystému“ hlavných aktérov 

vedeckého parku vytvárajúce vzájomnú synergiu talentu, znalostí, nápadov, kreativity a 

podnikateľského ducha. 
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Tento ekosystém tvoria nasledujúce súčasti: 

 vhodné životné a pracovné prostredie - pre všetky skupiny dôležitých aktérov, 

 prítomnosť zástupcov podnikateľského sektora (prax),  

 prítomnosť zástupcov výskumného vedeckého sektora (teoretické bádanie), 

 prítomnosť zástupcov vzdelávacieho akademického sektora (prenos znalostí a 

vzdelávanie nových talentov), kreativity, nápadov (profesorov a študentov, 

výskumníkov, podnikateľov), 

 vytvorená funkčná infraštruktúra:   

 priestory pre výskum a vedu,  

 kvalitné vysoko rýchle internetové spojenie,  

 kyvadlová preprava,  

 ponuka a rozširovanie priestorov na prenájom  pre start-upy, spin-offy, ubytovanie, 

laboratórne priestory, sprievodná infraštruktúra – sprostredkovateľské služby na 

vyhľadávanie partnerov, reštaurácie, oddychové a športové zariadenia, kongresové 

zariadenia – pre zapojenie do výskumu a medzinárodnej spolupráce. 

Obrázok 9 Súčasti živého ekosystému ASP 

 

Zdroj: Leo Le Duc, Research and Business Director, ASP (autor) 

ASP dopredu plánuje a už teraz  má víziu, kde chce byť o 6 rokov a predpokladá ďalšie 

rozširovanie svojich kapacít na parkovanie, bývanie, oblasť podnikania (tzv. MATRIX VII – 
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infraštruktúra pre výskumné laboratóriá a kancelárske priestory pre podniky), prístavbu pre 

Fakultu vied, novú budovu pre hotelové a kongresové služby. 

V porovnaní so Slovenskom predstavuje riadenie VaV liberálnejšiu horizontálnu formu 

organizovania VaV práce s viacerými koordinátormi, ktorí majú väčšiu samostatnosť 

v rozhodovaní na rozdiel od vertikálnej pyramídovej organizačnej riadiacej štruktúry 

používanej v slovenských vedeckých organizáciách. Práve MATRIXy v ASP sú príkladom 

horizontálne členeného výskumu podľa zamerania VaV jednotlivých pracovných skupín.  

Silné stránky ASP 

Silnými stránkami ASP sú vysokorýchlostný prenos dát, ľudia, veda, služby, udržateľnosť VaV, 

prítomnosť firiem od start-upov po medzinárodné firmy a prítomnosť medzinárodne 

uznávaných výskumných inštitúcií. 

Aktivity ASP podporujúce rast 

Šírenie výsledkov VaV: V rámci ASP sú pravidelne organizované aktivity a služby pre jeho 

hlavných aktérov -  kongresy, iné komunitné akcie, rozširovanie služieb pre parkovanie, 

ubytovanie, fungovanie start-upov, prepájanie s medzinárodnými aktivitami. 

Spolupráca a prepájanie parkov: ASP zároveň spolupracuje s ostatnými vedeckými parkami 

v Holandsku a každé 2 mesiace sa zúčastňuje stretnutí so zástupcami ďalších 7 parkov 

Holandska, na ktorých si navzájom vymieňajú dobré príklady z praxe, ktoré im pomáhajú 

v ďalšom raste.   

Financovanie 

Amsterdamský vedecký park v Holandsku  bol založený a financovaný zo zdrojov 

zakladateľských organizácií – univerzity, ktorá podpísala spoluprácu s mestskou 

samosprávou, lebo potrebovala priestory na svoje rozšírenie, a výskumného inštitútu, ktorý 

tam plánoval realizovať výskum. Tieto inštitúcie sa podieľajú aj na financovaní prevádzky 

vedeckého parku. Svoju časť na financovaní parku má aj podnikateľský sektor, je však 

minoritná v porovnaní s podielom akademického sektora a výskumných inštitúcií, ktorých 

podiel na realizovaných vedecko-výskumných projektoch je oveľa vyšší. Najväčší podiel na 

financovaní ASP majú verejné zdroje z grantov na projekty výskumu a vývoja, o ktoré sa 

uchádzajú konzorciá vedeckých inštitúcií a podnikateľských subjektov. Za minulý rok dosiahla 

hodnota grantov schválených na projekty výskumu realizované v ASP sumu 25 miliónov EUR. 

Mesto sa v parku podieľa na financovaní dopravnej infraštruktúry a zabezpečuje výstavbu 

a údržbu infraštruktúry ciest, pravidelnej dopravy. V priestoroch ASP financuje prevádzku 

svojich laboratórií a iných priestorov univerzita s inštitútom a so svojimi partnermi 
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podieľajúcimi sa na spoločných výskumných projektoch, financovaných zo zdrojov realizátorov 

projektu a zo získaných grantov.  

Významnú časť finančných zdrojov organizácií existujúcich v parku tvoria grantové zdroje 

z programu EÚ pre vedu, výskum a inovácie  HORIZONT 2020. ASP získal v minulom roku 

25 miliónov EUR za podané a schválené vedecké a výskumné projekty. Každý výskumný 

projekt v sebe zahŕňal zapojenie vedy, výskumu a podnikateľského sektora ako nevyhnutnej 

podmienky pre získanie grantu. 

Aby bola univerzita motivovaná neustále napredovať v kvalite a dosahovaní ekonomiku 

podporujúcich výsledkov, má vo svojom štatúte zakomponovanú klauzulu povinného 

sledovania miery úspešnosti uplatnenia svojich absolventov v praxi, počtu vytvorených spin-

offov, start-upov, počtu patentov a verejne publikovaných výsledkov výskumu, ktoré sa 

zverejňujú, ak do 3 mesiacov od objavenia nového výsledku výskumu si na ne autor neuplatní 

autorské právo formou patentu. 

6.4. Fínsko 

6.4.1 Situácia v oblasti VVaI vo Fínsku 

Fínsko ako svetový líder inovatívnosti 

Podľa Európskeho inovačného skóre  (EIS) zverejneného v roku 2019 patrí Fínsko  a krajiny 

- Švédsko, Holandsko a Dánsko do skupiny lídrov inovatívnosti. Výdavky Fínska na výskum a 

vývoj predstavujú ročne približne 3 % HDP. Fínska ekonomika sa z hľadiska hodnotenia 

konkurencieschopnosti pravidelne umiestňuje na prvých miestach na svete. 

Podľa vyhodnotenia Globálneho inovačného indexu80 (GII) organizácie WIPO za rok 2019 

je Fínsko 6. najinovatívnejšou krajinou na svete a v rámci Európy 5. najinovatívnejšou 

ekonomikou. Za posledné 3 roky sa pozícia Fínska neustále zlepšovala a z 8. priečky v r. 

2017 sa dostala cez 7. priečku v r. 2018 až k súčasnej 6. priečke rebríčka GII.  

Graf nižšie vyjadruje celkovú pozíciu Fínska v rámci hodnotenia GII a modro označené sú 

umiestnenia v rámci jednotlivých 7 hodnotených pilierov inovatívnosti.  GII posudzuje  kvalitu 

zdravia globálnych inovačných ekosystémov 129 krajín sveta podľa cca 80 ukazovateľov 

sledujúcich viaceré hľadiská vplývajúce na inovatívnu kapacitu krajiny v závislosti od 

vstupných zdrojov generujúcich inovačnú kapacitu a od dosahovaných inovačných výstupov. 

Fínsko bolo vyhodnotené ako krajina, ktorá je silná vo všetkých 7 hodnotených pilieroch GII 

a dosahuje v nich lepšie výsledky ako je priemer 39 krajín Európy a zároveň lepšie výsledky 

ako je priemer 50 vysoko príjmových krajín. Najlepšie hodnotenie dosiahlo Fínsko  v 

2 pilieroch: Ľudský kapitál a výskum a Inštitúcie. 

                                                
80 Zdroj: www.globalinnovationindex.org 
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Ľudský kapitál, právny štát a e-účasť ako faktory úspechu inovácií 

Spomedzi 7 hodnotených oblastí, tzv. pilierov rozvoja inovácií, Fínsko dosiahlo najlepšie 

hodnotenia v nasledovných oblastiach: 

 2. miesto spomedzi 129 hodnotených krajín za pilier posudzujúci ľudský kapitál 

a výskum s vysoko hodnoteným kvalitným vzdelávaním,   

 miesto spomedzi 129 krajín za inštitucionálny pilier vďaka dodržiavaniu práva v 

právnom štáte, efektívnosti vládnutia a priaznivému podnikateľskému prostrediu.  

 miesto dosiahla ekonomika Fínska za pilier podnikateľskej sofistikovanosti, v ktorej boli 

vysoko hodnotené inovačné prepojenia (4. miesto vo svete), spoločné patentové 

skupiny viacerých organizácií (3. miesto) a dovoz IKT služieb (4. miesto vo svete).   

 

Zdroj: www.globalinnovationindex.org 

V poslednom hodnotení GII 2019  bolo Fínsko vyhodnotené ako svetová jednotka v mnohých 

posudzovaných ukazovateľoch vybraných oblastí. Spomedzi inovačných vstupných pilierov sú 

to nasledovné ukazovatele:  

 1. miesto vo svete za stabilné právne prostredie, tzv. právny štát vytvárajúci dobré 

inštitucionálne  a legislatívne zázemie pre rozvoj inovácií,  

 najlepšie hodnotené využívanie elektronickej účasti (angl. orig. „e-participation“) 

prostredníctvom IKT,  

Graf 20 Pozícia Fínska v rámci hodnotenia GII 
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 najlepšie hodnotené podnikateľské prostredie, ktoré umožňuje ľahko preklenúť 

prípadnú insolventnosť podnikateľa.  

 Medzi vyhodnotenými inovatívnymi výstupmi bolo Fínsko celosvetovo najlepšie 

v ukazovateľoch:  

 najvyšší počet zaregistrovaných patentov podľa pôvodu voči GDP v 

oblasti znalostných a technologických výstupov  a  

 tvorba mobilných aplikácií voči GDP v  evidovanej on-line kreativite v oblasti 

kreatívnych výstupov.  

Miera využitia patentových prihlášok vyjadrená štandardom kúpnej sily na 1 mld. EUR GDP 

dosiahla úroveň 5,4 v porovnaní s priemerom EU na úrovni 3,3 alebo v porovnaní so SR 

s hodnotou 1,1. 

Tabuľka nižšie uvádza porovnanie inovačnej výkonnosti Fínska a Slovenska.  

Tabuľka 49 Porovnanie inovačnej výkonnosti Fínska a Slovenska 

Kľúčové ukazovatele Fínsko Slovensko 

Zaradenie krajiny do príslušnej skupiny podľa inovačnej výkonnosti (EIS 2019) 
líder inovácií 
(Innovation 
leader) 

mierny 
inovátor 
(Moderate 
Innovator) 

Intenzita výskumu a inovácií v % (celkové hrubé výdavky na VaV (GERD) sledované 
cez počet výskumníkov (FTE) ako % z HDP) 2,8 0,9 

Umiestnenie krajiny v rámci EÚ 28 z hľadiska VaV Intenzity 5. 21. 

Počet výskumníkov na 1 mil. obyvateľov 6 720 2 797 

Umiestnenie krajiny v rámci EÚ 28 z hľadiska počtu výskumníkov na 1 mil. obyv. 3. 21. 

Počet patentových prihlášok na 1 mld. HDP v štandarde kúpnej sily (v EUR) 5,4 1,1 

Miera zamestnanosti v znalostne náročných činnostiach v % 38,3 31,4 

Podiel vedeckých publikácií na 10 % najcitovanejších vedeckých publikácií vo svete 10,5 0,1 

Zdroj: https://webgate.ec.europe.eu/dashboard/extensions/CountryProfile/CountryProfile.html?Country=Finland 

Digitálna ekonomika ako komparatívna výhoda Fínska 

Spomedzi krajín EU 28 bolo Fínsko vyhodnotené v rámci GII2019 ako krajina s 

celosvetovo najlepším indexom vykazovaných výsledkov fungujúcej digitálnej ekonomiky 

a  spoločnosti  (index DESI). Fínsko má komparatívnu výhodu v oblasti digitálnej ekonomiky - 

stabilné právne prostredie, rýchle medzinárodné káblové prepojenia, vhodné podnebie, 

https://webgate.ec.europe.eu/dashboard/extensions/CountryProfile/Country
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dodávky energií a pod. V roku 2016 (prostredníctvom priamych, nepriamych a vyvolaných 

efektov) prispel dátový priemysel k rastu fínskej ekonomiky v objeme 800 mil. EUR 

(porovnateľne ako napr. textilný priemysel). Dobrá štartovacia báza umožňuje rozširovať 

digitálne služby o nové komponenty – Internet of Things, virtuálna realita, big data, rozvoj 

umelej inteligencie a cloud computing (resp. software as a service).81 

Fínsko je krajina s vyspelou informačnou spoločnosťou. Fínske spoločnosti vynikajú v 

inováciách a vývoji produktov a služieb informačných a komunikačných technológií. Fínsko je 

charakteristické rýchlym reagovaním na nové trendy. Fínsko má čo ponúknuť medzinárodným 

investorom a podnikom v odvetví informačných a komunikačných technológií, vrátane kurzov 

pre talentovaných a kvalifikovaných inžinierov, ako aj ľahký prístup k verejnému financovaniu 

a rozvoju R&D sietí.  

Fínsko má silný domáci dopyt po IT produktoch a službách. Krajina je silná v oblastiach ako 

sú mobilné komunikácie, udržateľné energie pre ekologické technológie, nové typy zdravotnej 

starostlivosti, pokročilé priemyselné procesy a materiály.  

Najväčším sektorom fínskej ekonomiky sú služby s podielom 65,7%, nasleduje výroba s 31,4% 

a primárna produkcia predstavuje 2,9%. Najdôležitejšími priemyselnými odvetviami sú 

elektrotechnický a elektronický priemysel, drevársky a papierenský priemysel, chemický a 

farmaceutický priemysel a strojárstvo. 

Fínsky výskum sa zameriava na napĺňanie lokálne aj globálne identifikovaných výziev 

dôležitých pre ďalší život človeka na Zemi na kvalitatívne vyššej úrovni, na vyvíjanie 

inovatívnych riešení pre identifikované problémy každodenného života a efektívnejšie 

vedecko-technické riešenia pre rôzne oblasti výskumu a vývoja. Výskum reaguje aj na 

globálne výzvy celej planéty (napr. globálne otepľovanie, preľudnenosť planéty, potravinová 

závislosť alebo nedostatok zelených miest a pod.).  

Univerzity a polytechnické školy tvoria sektor vyššieho vzdelávania, ktorý je regionálne 

komplexne pokrytý a významne sa zapája do prepájania VVaI s podnikateľskou praxou. FI má 

19 štátnych výskumných ústavov, 13 technologických parkov, niekoľko podnikateľských 

inkubátorov a technologických centier.  

6.4.2 Podpora medzinárodnej spolupráce vo Fínsku v oblasti VaV 

Národná podpora VaV vo Fínsku 

Výdavky Fínska na výskum a vývoj predstavujú 2,8 % HDP, z toho samotný verejný sektor 

podporuje VaV v objeme cca 1% HDP. V roku 2017 vláda vynaložila na výskumné aktivity 1,8 

mld. EUR. Najväčší rozpočet na VaV majú ministerstvo školstva (1,1 mld. EUR) a ministerstvo 

hospodárstva a zamestnanosti pod 500 mil. EUR. V roku 2015 bolo na VaV vynaložených 

                                                
81 Zdroj: www.mzv.sk/helsinki 
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celkovo (vládny aj súkromný kapitál) 6,071 mld. EUR (2,9% HDP), v roku 2016 to bolo 5,97 

mld. EUR (2,8% HDP), v 2017 6,04 mld. EUR.   

Fínsko je príkladom sociálne orientovanej škandinávskej krajiny, v ktorej má výrazný vplyv na 

spôsob a smerovanie ekonomického rozvoja  vysoká osobná a spoločenská zodpovednosť za 

vytváranie spoločných hodnôt  a uvedomovanie si vzájomnej prepojenosti ľudskej činnosti s 

okolitým prostredím podľa všeobecne platného zákona akcie a reakcie. Princíp trvalo 

udržateľného rozvoja  s potrebou neustáleho skvalitňovania života  a s tým súvisiaceho 

tvorivého myslenia je zapracovaný do vzdelávania už od najnižších stupňov  a je zameraný na 

zavádzanie zmien ako inovatívnych riešení, ktoré smerujú k zvyšovaniu kvality života na zemi 

a zároveň k uspokojovaniu meniacich sa ľudských potrieb (súvisiacich so 

zabezpečením bývania, potravín a podmienok pre rozvoj širokého spektra aktivít človeka, 

vrátane bádateľských a objaviteľských činností).  

Fínsky verejný sektor sa snaží o riadenie inovačných stimulov formou rôznych inovačných 

aktivít, tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore. Nástroje, týkajúce sa škály využitia 

spoločnosťou, začínajú od financovania inovácii po ich reguláciu na univerzitách a iných 

vzdelávacích inštitúciách, ktoré sa zameriavajú na výskum a vývoj.  

Kľúčovými odbornými a finančnými organizáciami fínskeho inovačného prostredia sú 

technologická agentúra Business Finland, Akadémia Fínska, Sitra (Fínsky inovačný fond) a 

VTT (Technické výskumné centrum). Tieto inštitúcie spravujú technologické a výskumné 

programy, ktoré spájajú priemysel a akademickú obec a poskytujú financovanie najlepších 

vedcov a vedecko-výskumných spoločností vo FI. Na regionálnej úrovni je inovačná a 

technologická politika realizovaná prostredníctvom centier pre hospodársky rozvoj, dopravu a 

životné prostredie – ELY. Fínska vláda cieľavedome a silne podporuje proexportné aktivity 

fínskych podnikov, najmä malého a stredného podnikania. Za týmto účelom už dlhodobo 

realizuje viacero programov na zvýšenie konkurencieschopnosti fínskych firiem na 

medzinárodných trhoch. 

Business Finland je hlavnou fínskou organizáciou, ktorá financuje aplikovaný a priemyselný 

výskum a vývoj. Hlavné úlohy:  

 zabezpečuje spoluprácu podnikov, škôl/univerzít a výskumných ústavov; 

 koordinuje účasť v medzinárodných technologických iniciatívach,  

 a poskytuje na ňu prostriedky (vrátane výskumných programov EÚ, programu 

EUREKA a iných);  

 sprostredkováva spoluprácu so zahraničnými výskumníkmi prostredníctvom siete 

technologických poradcov;  

 zabezpečuje zvyšovanie konkurencieschopnosti fínskeho priemyslu a sektoru služieb 

zavádzaním nových technológií;  

 podieľa sa na diverzifikácii výrobných štruktúr, zvyšovaní výroby a vývozov; a pod.    
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Akadémia Fínska (Suomen Akatemia SA) má za cieľ financovať vysoko kvalitný vedecký 

výskum, poskytovať expertné analýzy a posilňovať pozíciu VaV. SA je riadená fínskym 

ministerstvom školstva, vedy a kultúry. 

Fínsky inovačný fond SITRA je nezávislý verejný fond prevádzkovaný pod dohľadom 

Fínskeho parlamentu. Jeho misiou je podpora budovania úspešného Fínska zajtrajška. SITRA 

má zo zákona povinnosť podporovať stabilný a vyvážený rozvoj krajiny, kvalitatívny i 

kvantitatívny rast hospodárstva, medzinárodnej konkurencieschopnosti a spolupráce. SITRA 

úzko spolupracuje s verejnými aj súkromnými aktérmi. Aktivity SITRA sú financované výnosmi 

z jeho kapitálu. Dotačný kapitál SITRA je investovaný najmä prostredníctvom investičných 

fondov. Na konci roka 2017 bola trhová hodnota dotačného kapitálu 840 mil. EUR. 

Súčasné aktivity, oblasti podpory a výskumu SITRA sú:  

1. Kapacita na obnovu (napr. financovanie služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ľudské 

zdravie, well-being data)  

2. Obehové uhlíkovo neutrálne hospodárstvo 

3. Nový pracovný život a udržateľné hospodárstvo (napr. transformácia práce)  

4. Plánovanie budúcich trendov (napr. vzdelávanie v meniacom sa svete, megatrendy)  

5. Tréning a školenia  

Technické výskumné centrum Fínska (VTT) je najväčším výskumným strediskom v 

škandinávskych krajinách. Jeho úlohou je poskytovať služby výskumu, ktoré zvýšia 

medzinárodnú konkurencieschopnosť firiem, spoločností a ďalších zákazníkov 

v najdôležitejších etapách inovačného procesu.  VTT vytvára nové aplikované technológie v 

spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi. Ročný obrat VTT Group dosahuje približne 

250 mil. EUR, ročne poskytne služby viac ako 1000 domácim a zahraničným klientom VTT. 

Základné financovanie od fínskej vlády 77 mil. EUR. Je dobrým príkladom fungujúceho 

inovatívneho systému, ktorý generuje excelentné výsledky v oblasti VaV a zároveň má 

vytvorené funkčné finančné a právne zázemie pre podporu duševného vlastníctva a rozvoj 

inovatívnosti. Bližšie informácie o VTT sú uvedené v časti 1.3 tohto dokumentu. 

TEKES – Fínska agentúra na financovanie technológií a inovácií  orientovaná na financovanie 

výskumu, vývoja a inovácií  takých projektov, u ktorých sa predpokladá najvýznamnejší prínos 

pre ekonomiku a spoločnosť FI z dlhodobého hľadiska. Tekes spolupracuje s najlepšími 

inovatívnymi spoločnosťami a výskumnými jednotkami FI. Tekes umožňuje prístup k 
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najväčšiemu počtu nástrojov na podporu podnikania82 (zameraných na podporu 

životaschopnosti start-upových návrhov, internacionalizácie podnikov, grantov na výskum, 

pôžičiek na pilotné testovania, poradenstvo k digitalizácii, inovačné vouchery, účasť v sieťach 

PPP, účasť v programoch inovatívneho obstarávania), účasť vo veľkých výskumno-

technologických programoch).  

Fínska spoločnosť neustále pracuje na svojom skvalitňovaní, na zavádzaní kreatívnych a 

inovatívnych riešení. Fínska vláda vo svojej politike stavia na osvedčených kvalitách fínskej 

spoločnosti a jej ekonomiky ako je flexibilita, kvalitné vzdelávanie, dostatočné kompetencie a 

vyspelé informačné technológie. 

Z toho vyplýva aj ich zodpovednejší prístup k využívaniu existujúcich zdrojov, zdieľaniu 

zdrojov viacerými užívateľmi, ako nástroja na predchádzanie ich neekonomického používania. 

Fínsko patrí medzi tzv. „sociálne orientované“ ekonomiky s relatívne vysokým stupňom 

sociálneho zabezpečenia a verejných služieb financovaných štátom z príjmov z daní štátu 

prostredníctvom uplatňovania vyššej miery daňového zaťaženia.  

Uplatňovanie RIS3 vo Fínsku: 

EK postavila inteligentnú špecializáciu medzi priority aktivít VaI a inovačných stratégií a urobila 

z nej nevyhnutnú podmienku pre umožnenie čerpania finančných zdrojov z EFRR. Oblasti 

potenciálneho rastu identifikované v stratégiách RIS3 sa stali prioritami EU, štátov a regiónov 

vo financovaní programového obdobia 2014-2020.  

Vo Fínsku bola národná stratégia inteligentnej špecializácie (RIS3) úzko prepojená so 

stratégiami inteligentnej špecializácie 18 regiónov, tzv. inteligentných regiónov a pripravovala 

sa postupom zdola nahor.  

Porovnanie stratégií RIS3 

Európska komisia spracovala medzinárodné porovnanie stratégií RIS3 jednotlivých krajín EÚ 

v členení podľa klasifikácie ekonomických odvetví OKEČ, ktoré sú pokryté 

zadefinovanými prioritnými oblasťami  VVaI. Podľa tohto porovnania bola stratégia RIS3 pre 

Slovenskú republiku  špecializovaná na niekoľko prioritných oblastí, ktoré boli zjednodušene 

zaradené iba do jedného odvetvia SK NACE a prevládala oblasť  priemyslu, zatiaľ čo pre 

porovnanie Fínsko malo špecifikované rozdielne prioritné oblasti VVaI pre každý región podľa 

regionálnych výhod každého regiónu a v rámci každej prioritnej oblasti mali priradených hneď 

niekoľko odvetví ekonomickej činnosti, čo im umožňovalo inovovať nielen napr. priemysel 

a jeho vybavenie inovatívnymi technológiami, ale zároveň zaviesť inovácie aj v organizačnej 

štruktúre, vo vzdelávaní ľudských zdrojov, inovácie v pracovných podmienkach a zlepšovaní 

                                                
82 Zdroj: 
https://books.google.sk/books?id=Hl8nDwAAQBAJ&pg=PA171&lpg=PA171&dq=FINLAND+RIS3+PRIORITIES&source=bl&ots
=LzcB5Yjifi&sig=ACfU3U3DdNvRJ6fc7MsGNPX7ZsQnURgUXw&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwihi92VsK7nAhWRC-
wKHV8ODa84ChDoATABegQIChAB#v=onepage&q=FINLAND%20RIS3%20PRIORITIES&f=false 

https://books.google.sk/books?id=Hl8nDwAAQBAJ&pg=PA171&lpg=PA171&dq=FINLAND+RIS3%20SK+PRIORITIES&source=bl&ots=LzcB5Yjifi&sig=ACfU3U3DdNvRJ6fc7MsGNPX7ZsQnURgUXw&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwihi92VsK7nAhWRC-wKHV8ODa84ChDoATABegQIChAB#v=onepage&q=FINLAND%20RIS3%20PRIORITIES&f=false
https://books.google.sk/books?id=Hl8nDwAAQBAJ&pg=PA171&lpg=PA171&dq=FINLAND+RIS3%20SK+PRIORITIES&source=bl&ots=LzcB5Yjifi&sig=ACfU3U3DdNvRJ6fc7MsGNPX7ZsQnURgUXw&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwihi92VsK7nAhWRC-wKHV8ODa84ChDoATABegQIChAB#v=onepage&q=FINLAND%20RIS3%20PRIORITIES&f=false
https://books.google.sk/books?id=Hl8nDwAAQBAJ&pg=PA171&lpg=PA171&dq=FINLAND+RIS3%20SK+PRIORITIES&source=bl&ots=LzcB5Yjifi&sig=ACfU3U3DdNvRJ6fc7MsGNPX7ZsQnURgUXw&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwihi92VsK7nAhWRC-wKHV8ODa84ChDoATABegQIChAB#v=onepage&q=FINLAND%20RIS3%20PRIORITIES&f=false
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rovnakého prístupu k práci alebo využívaniu služieb či produktov výroby. Tento komplexný 

prístup zavádzania a využívania inovácií prepojený na rôzne záujmy je možný len pri príprave 

a implementácií stratégií RIS3 zdola s umožnením prístupu všetkých záujmových skupín 

a riadeným procesom  koordinácie. V RIS3 SK chýbala napr. oblasť vzdelávania, ľudských 

zdrojov, inovácií v oblasti organizačných zmien a pod., aby investície do inovatívnych 

technologických riešení vytvárali širšie možnosti pre komplexnejšie zavádzanie inovácií 

a výsledkov výskumu a vývoja do fungovania spoločnosti  s pozitívnym dopadom na 

ekonomický a sociálny rast krajiny s prihliadnutím na environmentálne aspekty tohto rozvoja 

a udržateľnosť využívania dostupných zdrojov.  

Vo Fínsku si každý región vypracoval vlastnú stratégiu pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) na 

základe identifikovania svojich silných stránok a strategický dokument následne pripravila 

a schválila rada regionálnej samosprávy.  

Pri analýze procesov prípravy a implementácie stratégií inteligentných regiónov - regionálnych 

stratégií RIS383  a ich pozitívneho dopadu na inovácie, podnikanie a ekonomický rozvoj Fínska 

a pre tzv. proces podnikateľského objavovania (angl. EDP) boli identifikované nasledujúce 

faktory ako rozhodujúce pre určenie silných stránok regiónov:  

 otvorenosť pre všetkých aktérov, 

 zaangažovanosť všetkých zapojených ich informovaním a zbieraním všetkých 

názorov, spoločným tvorením stratégie, spoločným diskutovaním o výsledkoch, 

 cielené sieťovanie zamerané na konkrétnych odborníkov v prioritných oblastiach,  

 neustále pokračujúce interakcia zapojených aktérov formou udržiavania prepojení 

a vytvorenej siete. 

Vízia fínskej vlády do r. 2025 predpokladá, že rozvoj regiónov bude založený na vysoko 

kvalitných kompetenciách a udržateľnom rozvoji a že inteligentná špecializácia bude 

vychádzať zo silných stránok regiónov, z aktívnej obnovy  obchodných štruktúr 

a zlepšujúcej sa základne pre rozvoj podnikateľských aktivít, ktoré budú spoločne 

vytvárať ekonomickú prosperitu krajiny. 84   

Podľa dostupných údajov k januáru 2018 vládne plány RIS3 SK predpokladali vytvorenie 

centier excelentnosti v r.2018, ktoré mali zvýšiť inovatívne verejné obstarávanie so zameraním 

na samosprávy.  

Okrem rozvoja inteligentných regiónov podľa regionálnych stratégií RIS3 SK sa Fínsko 

zameriava aj na rozvoj inteligentných miest.  

                                                
83 Zdroj: Roman, M., & Nyberg, T. (2017). Smart Specialisation Strategy Development in the Finnish Regions: Creating 
Conditions for Entrepreneurial Discovery. In K. Panayiotis, & S. Adrian (Eds.), 10th International Conference for 
Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2017 – Conference Proceedings (pp. 363-370) 
84 Zdroj: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Finland/country-report 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Finland/country-report
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Spôsob identifikovania silných stránok regiónov pre prípravu a implementáciu 

regionálnych RIS3 SK: 

Pre podporu vládneho úsilia o zvýšenie ekonomického rastu a zamestnanosti prostredníctvom 

zamerania sa na inteligentnú špecializáciu regiónov sa prostredníctvom procesu 

podnikateľského objavovania  analyticky vyhodnocovali silné stránky jednotlivých regiónov so 

zapojením všetkých záujmových skupín štvoruholníka (súkromný sektor, verejný sektor, 

výskumné inštitúcie, občianske spoločnosti). Dôležití odborníci a záujmové skupiny sú naďalej 

nepretržite zapojení do aktívneho sieťovania aj po schválení rozvojových dokumentov  a v 

rámci sietí sú informovaní  o implementácii RIS3 SK  s možnosťou aktívneho reagovania 

a navrhovania zmien podporujúcich úspešnú implementáciu RIS3 SK. 

Medzinárodná podpora VaV vo Fínsku zo zdrojov EÚ 

Fínsko získalo na rozvoj VVaI  celkom 1,52 mld. EUR zo zdrojov EŠIF (z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka). V tom 

najväčšiu časť tvoria zdroje získané prostredníctvom programu Horizont 2020. Oblasť 

výskumu a inovácií je podporovaná v spolupráci s viacerými sektorovými politikami EU ako sú 

zdravotníctvo, životné prostredie (program LIFE, uhoľný a strojárenský priemysel, energetika, 

vzájomné učenie sa (Erasmus+) a iné.  

HORIZONT 2020 

Fínsko sa doteraz zapojilo do programu HORIZONT 2020 s nasledovnými výsledkami: Fínsko 

z tohto programu dosiaľ získalo 1,13 mld. EUR, čo predstavuje 2,47% celkového rozpočtu zo 

zdrojov EU a 12. miesto spomedzi krajín EU 28 (naproti tomu SR získalo sumu 102,2 mil. 

EUR). 

V programe Horizont 2020 sa zúčastnilo na realizácii projektov 2 564 subjektov z Fínska, čo 

predstavuje  2,21% z celkového počtu zúčastnených subjektov a zároveň  13. miesto 

spomedzi krajín EÚ 28 (naproti tomu SR je na 24. mieste z EÚ 28). 

Pokiaľ ide o počet podpísaných grantových zmlúv, Fínsko podpísalo 1666 grantových zmlúv, 

naproti tomu Slovensko má doteraz 379 podpísaných grantových zmlúv. Úspešnosť projektov 

(žiadostí, ktoré sa končia podpísaním zmluvy) je v prípade Fínska 13,48 %, podobne ako v 

prípade Slovenska (13,29 %).  

V nasledujúcej tabuľke je porovnanie základných ukazovateľov týkajúcich sa účasti a 

úspešnosti Fínska a SR v tomto programe: 
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Tabuľka 50 Porovnanie základných ukazovateľov týkajúcich sa účasti a úspešnosti Fínska a SR 
v programe Horizont 2020 

Ukazovateľ Fínsko Slovensko 

Suma získaných prostriedkov v EUR 1,13 mld. EUR 102,2 mil. EUR 

Počet organizácií, ktoré požiadali o grant z programu Horizont 2020* 15 879 3 396 

Počet podpísaných grantových zmlúv 1666 379 

Úspešnosť projektov (žiadosti, ktoré končia podpísaním zmluvy) 13,48 % 13,29 % 

Počet účastí organizácií** 2564 517 

Podiel MSP z celkového počtu účastí organizácií danej krajiny 19,34% 24,56% 

 

Vysvetlivky k tabuľke: 

*organizácie, ktoré žiadali o grant vo viacerých projektoch, sa počítajú za každý projekt 

**organizácie, ktoré sa zúčastňujú vo viacerých projektoch, sa počítajú za každý projekt 

Zdroj: https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles 

V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie, aký podiel zdrojov z celkovej výšky získaných 

zdrojov za danú krajinu získali z Horizont 2020 k dátumu 2.1.2020 jednotlivé typy inštitúcií: 

Tabuľka 51 Podiel zdrojov z celkovej výšky získaných zdrojov za danú krajinu z programu Horizont 2020 
k pre jednotlivé typy inštitúcií vo Fínsku a na Slovensku 

Typ organizácie 

Podiel získaných prostriedkov 
z Horizont 2020 

Fínsko Slovensko 

súkromné spoločnosti (okrem vzdelávacích) 27,90 43,20 

vzdelávacie inštitúcie 41,30 36,10 

výskumné inštitúcie  24,90 11,70 

verejné inštitúcie (okrem výskumných a vzdelávacích) 2,70 4,90 

Ostatné 3,20 4,10 

SPOLU 100,00 100,00 

Zdroj: https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles 

 

https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
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Z tabuľky vyplýva, že vo Fínsku z hľadiska podielu získaných zdrojov z programu Horizont 

2020 najviac zdrojov plynie do vzdelávacích inštitúcií - 41,3 % , na 2. mieste do súkromných 

spoločnosti (okrem vzdelávacích) – 27,9 % a na 3 mieste necelých 25 % plynie do výskumných 

inštitúcií. Naproti tomu na Slovensku prevažujú súkromné spoločnosti ako prijímatelia EU 

zdrojov - 43,2 %, na 2. mieste sú vzdelávacie inštitúcie - 36,1 % a na 3. mieste rovnako ako 

vo Fínsku - výskumné inštitúcie, avšak s nižším podielom na získaných zdrojoch z prostriedkov 

programu Horizont 2020 - 11,7 %.  

Z regionálneho hľadiska má v programe HORIZONT 2020 najväčšie zastúpenie fínsky región 

Helsinki – Uusimaa.  

Pokiaľ ide o úspešnosť konkrétnych organizácií, najúspešnejšie fínske organizácie podľa 

sumy získaných prostriedkov sú nasledovné: 

 Teknologian tutkimuskeskus VVT (191,32 mil EUR) 

 Helsingin Yliopisto (143,53 mil EUR) 

 Aalto Korkeakoulusaatio Sr (98,29 mil EUR) 

 Tampereen Korkeakoulusaatio SR (67,83 mil. EUR) 

 Oulun Yliopisto 43,41 mil EUR) 

 Ita-Suomen Yliopisto (32,95 mil EUR) 

 Jyvaskylan Yliopisto (27,8 mil EUR) 

 Turun Yliopisto (20,59 mil EUR) 

 Luonnonvarakeskus (19,7 mil EUR) 

 Ilmatieteen Laitos (19,55 mil EUR) 

Z hľadiska medzinárodnej spolupráce sú pre fínske organizácie v pozícii partnera/prijímateľa 

najčastejšie organizácie z nasledovných krajín: 

 Nemecko (17 709 prepojení), 

 Francúzsko (13 033 prepojení), 

 Veľká Británia (12 189 prepojení), 

 Španielsko (11 833 prepojení), 

 Taliansko (11 259 prepojení), 

 Holandsko (8 109 prepojení) 

INTERREG EUROPE 

Program INTERREG EUROPE podporuje európsku územnú spoluprácu medzi regiónmi 

Európy realizovanú cez subjekty verejnej správy  a neziskové organizácie v oblastiach 

podpory výskumu a inovácií, konkurencieschopnosti SME, nízkouhlíkového hospodárstva, 

životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov.  
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Fínsko sa zapojilo do programu prostredníctvom 71 predložených projektov s 326 zapojenými  

subjektmi. Pre porovnanie Slovensko sa zúčastnilo programu INTERREG EUROPE 

prostredníctvom 22 projektov so 133 zapojenými subjektmi. 24 projektov s účasťou Fínska 

bolo schválených v oblasti výskum a inovácie, čo predstavuje 36,9% podiel na celkovom počte 

schválených projektov v oblasti VaI. Pre porovnanie Slovensko je zapojené do 7 projektov 

INTERREG EUROPE v oblasti výskumu a inovácií, čo predstavuje 10,8% podiel z celkového 

počtu schválených projektov v oblasti VaI. 

Tabuľka 52 Porovnanie zapojenia Fínska a Slovenska do programu Interreg Europe 

Ukazovateľ Fínsko Slovensko 
Spolu oblasť VaI 

v programe 

Počet projektov 71 22 197 

Počet schválených projektov VaI 24 7 65 

Počet účastí organizácií** 2564 517  

Zdroj údajov INTERREG EUROPE: https://www.interregeurope.eu 

Vo Fínsku bol zvolený decentralizovaný model organizácie dohľadu nad čerpaním finančnej 

podpory programu INTERREG EUROPE, pričom za jeho účinnosť zodpovedá ministerstvo 

práce a hospodárstva. Každý príjemca podpory musí zabezpečiť kontrolu výdavkov 

nezávislým audítorom, ktorý bude zamestnaný fínskym príjemcom zúčastnenom v projekte a 

vybratým v súlade s predpismi pre zadávanie verejných zákaziek. Nezávislý audítor musí byť 

schválený ako supervízor v nominačnom konaní ministerstva práce a hospodárstva. Takto 

nastavená prvoúrovňová kontrola zabezpečí overenie zákonnosti a správnosti výdajov 

projektu každého príjemcu zúčastneného na projekte. 

RFCS  

Fínsko využíva aj zdroje EK poskytované prostredníctvom Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 

na financovanie výskumu a inovácií v sektoroch uhoľného a oceliarskeho priemyslu  

prostredníctvom projektov výskumných inštitúcií, univerzít a súkromných subjektov. V r. 2015-

2018 sa zapojilo do  18 projektov z toho 2 ako hlavný koordinátor projektových partnerstiev. 

Na porovnanie Slovensko sa zapojilo prostredníctvom košickej univerzity TUKE do 1 projektu 

kofinancovaného cez RFCS.85  

Tematické platformy S3 

V rámci tematických platforiem inteligentnej špecializácie (S3 thematic platforms) zameraných 

na podporu medziregionálnej spolupráce  medzi podnikateľmi a výskumníkmi EU  je Fínsko 

zapojené do všetkých troch existujúcich platforiem so zameraním na potraviny, priemyselnú 

modernizáciu a energiu. Pre porovnanie Slovensko je zapojené  iba do 1 platformy zameranej 

na energiu a to účasťou v projekte o bioenergiách. S ohľadom na zadelenie priorít stratégie 

                                                
85 https://ec.europa.eu/info/files/rfcs-funded-projects-2015-2018_en 
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RIS3 SK do ekonomických odvetví priemyslu, agrosektora a zdravotníctva by malo lepší efekt 

pre implementáciu RIS3 zapojenie SR do ostávajúcich 2 platforiem, ktoré sú v súlade 

s odvetvovým zameraním RIS3. Spomínané tematické platformy RIS3 vytvorilo Spoločné 

výskumné centrum (JRC) v r. 2015 s podporou ostatných generálnych riaditeľstiev politík EÚ 

ako podporný nástroj na podporu medziregionálnej spolupráce a vytváranie 

medziregionálnych partnerstiev podnikateľov a výskumníkov v tematických oblastiach 

inteligentnej špecializácie pre upevňovanie vzájomných vzťahov a spoluprácu v rámci EU, 

budovanú procesom zdola nahor.  

Obrázok 10 Mapa tematickej platformy inteligentnej špecializácie pre priemyselnú modernizáciu s modro 
vyznačenými zúčastnenými regiónmi (s účasťou FI,NL,AT,ČR, ale bez SR) 

 

Zdroj: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-platforms-map 

6.4.3 Príklad úspešného fungovania konzorcií VTT ako súčasti Fínskeho inovačného 
systému  

VTT  je najväčším výskumným strediskom v škandinávskych krajinách. VTT je súčasťou 

Fínskeho inovačného systému a funguje pod fínskym ministerstvom zamestnanosti 

a hospodárstva. VTT vytvára nové aplikované technológie v spolupráci s domácimi a 

zahraničnými partnermi. Služby poskytuje na komerčnom základe.  

Jeho úlohou je poskytovať služby výskumu, ktoré zvýšia medzinárodnú konkurencieschopnosť 

firiem, spoločností a ďalších zákazníkov v najdôležitejších etapách inovačného procesu.  

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-platforms-map
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Misiou VTT je pomáhať klientom - firmám a spoločnosti –  v raste a obnove prostredníctvom 

technologických inovácií ako výsledkov aplikovaného výskumu. VTT je zároveň najväčším 

fínskym prijímateľom prostriedkov z programu HORIZONT 2020 podporujúcim medzinárodnú 

spoluprácu v oblasti VaV.  

Vznik a financovanie VTT 

Systém financovania a podpory VVaI, ktorý Fínsko uplatnilo pri VTT má vyše 70-ročnú históriu. 

Vznik VTT sa datuje do r. 1942, kedy sa vedecko-technický výskum a vývoj vo Fínsku  

koncentroval do VTT centra ako spojenia vedeckých a výskumných pracovníkov technických 

univerzít a dovtedy samostatne existujúcich výskumných inštitúcií Fínska do jediného veľkého 

centra vedy a výskumu vo Fínsku s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vedeckých 

a výskumných kapacít celého Fínska a vysokú konkurencieschopnosť  na svetovej úrovni, 

ktorá pritiahne aj medzinárodne uznávaných odborníkov. 

VTT za svoju dobu existencie 76 rokov prešiel niekoľkými transformačnými obdobiami 

súvisiacimi s jeho financovaním a stratégiou rozvoja. Z pôvodne štátnej organizácie 

financovanej z rozpočtu štátu na vedu a výskum sa v roku 2015 transformoval na akciovú 

spoločnosť, tzv. Ltd. so 100% vlastníckym podielom štátu. Financovanie sa zmenilo zo 

spôsobu schvaľovania navrhnutého rozpočtu na vedu a výskum na súťaž o štátne financie 

určené na vedu a výskum, o ktoré sa mohli uchádzať vedecké organizácie svojimi 

predloženými návrhmi výskumných projektov z celého Fínska (vrátane rezortných inštitútov). 

VTT sa svojím zameraním a podstatou činností radí medzi neziskové organizácie. 

Popri výskumnej činnosti poskytuje služby certifikačného orgánu, ktorý overuje a certifikuje 

kvalitu produktov, technológií alebo materiálov. Testovanie a potvrdzovanie kvality 

certifikačným orgánom štátnej moci umožňuje kontrolovať a zabezpečovať kvalitu produktov 

na fínskom trhu aj pre prípady, kedy pre konkrétny produkt neexistovali technické normy. 

Štruktúra zdrojov financovania činnosti VTT je nasledovná: 

 10 – 30% - zdroje zo súkromného podnikateľského sektora partnerov výskumu, 

 30 % - štátne zdroje pre financovanie prevádzky VTT, 

 40 - 70 % - ostatné verejné zdroje, vrátane zdrojov EÚ z programu HORIZONT 2020 

administrované z Agentúry na podporu výskumu a vývoja Business Finland, o ktoré sa 

VTT uchádza v súťažiach a projektových grantoch. 
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Graf 21 Grafické zobrazenie štruktúry financovania VTT 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Za rok 2018 bol obrat skupiny VTT 268 miliónov EUR. Ku koncu roka 2018 mala skupina VTT 

2 177 zamestnancov. VTT má v súčasnosti 2 122 zamestnancov, ale toto číslo dosahovalo aj 

3 000 v období pred očistením výskumnej činnosti od dovtedy prepojených certifikačných 

služieb certifikačných laboratórií a ich presunom do samostatných spoločností so súkromným 

vlastníctvom. 

VTT pre rozvoj spolupráce  má k dispozícii svoju VV infraštruktúru laboratórií, vlastné odborné 

personálne kapacity, vybudovaný kampus s ubytovacími, podnikateľskými a výskumnými 

kapacitami, umožňujúcimi  vznik a rozvoj hlavne spin-off nových podnikov vznikajúcich 

oddelením podnikateľských činností nadväzujúcich na výsledky aplikovaného výskumu 

a rozbehnutú spoluprácu s univerzitami86 a medzinárodné výskumné projekty podporované zo 

zdrojov HORIZONT 2020. 

Zameranie a výsledky VTT v oblasti medzinárodnej VVaI spolupráce: 

Výskumníci VTT každoročne publikujú cca 1 500 publikácií prostredníctvom medzinárodných 

vedeckých časopisov, školských časopisov, zborníkov z vedeckých konferencií, monografií, 

patentov, aj prostredníctvom vlastného vydávaného časopisu. 

V rámci svojej dlhodobej stratégie sa VTT od roku 2018 zameralo na vybudovanie 8 

medzinárodných inovačných ekosystémov zameraných na 8 strategických priorít 

                                                
86 viac informácií o spolupráci s univerzitami je dostupných na stránke https://www.aalto.fi/en/collaboration 
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globálneho výskumu a vývoja, ktorých riešenie vyžaduje multidisciplinárny prístup (preto sú 

nazvané termínom „ekosystémy“) a smerujúcich k udržateľnému rastu: 

 Inteligentná energia (napr. Smart Otaniemi), 

 Obehové bio-hospodárstvo, (napr. FinnCERES), 

 Potravinárstvo 4.0 (napr. crEATe), 

 Inteligentné zdravotníctvo (napr. FCAI - Fínske centrum umelej inteligencie), 

 Výskumná aliancia pre autonómne systémy, 

 Obnova priemyslu (napr. Reboot IoT Factory, SMACC), 

 Fínsky elektrotechnický priemysel (napr. PrintoCent), 

 Synbio – syntetická biológia ako zdroj energie. 

Tieto inovačné ekosystémy ponúkajú riešenia hľadajúce odpovede na výzvy súvisiace 

s inteligentnou energiou, organickým hospodárstvom, syntetickou biológiou, produkciou 

potravín v budúcnosti, preventívnou starostlivosťou o zdravie, autonómnymi systémami, 

obnovou priemyslu,  elektrotechnickým priemyslom. 

Jednotlivé ekosystémy sú navrhnuté tak, aby umožnili efektívnu spoluprácu medzi 

medzinárodnými výskumnými inštitúciami a firmami, a aby sa z Fínska stal domov 

inovačných klastrov, ktoré budú lídrami v týchto oblastiach. V rámci týchto ekosystémov sa už 

stihli vytvoriť významné partnerstvá pod vedením podnikateľských firiem a usilujú sa preklopiť 

výsledky výskumu do medzinárodne orientovaných podnikateľských aktivít v úzkej spolupráci 

s výskumníkmi. 

Na tomto mieste si dovoľuje spracovateľ upozorniť, že VTT a Helsinská univerzita spolupracujú 

napr. aj so SAV na Slovensku na projekte CEMEA zameranom na výskum nanotechnológií. 

Poradný výbor expertov a jeho úloha 

VTT má vytvorený poradný výbor expertov (EAB – Expert Advisory Board), ktorý radí VTT pri 

stanovovaní dlhodobej stratégie po stránke obsahovej, aj po stránke dosahovania 

porovnateľnej špičkovej úrovne výsledkov výskumu, technologického rozvoja a inovácií, 

vrátane excelentnosti inovačných procesov.  

EAB má za úlohu zabezpečiť, že VTT bude riešiť relevantné výzvy z adekvátneho zorného 

uhla so zohľadnením dlhodobého strategického záberu, s medzinárodným pohľadom na vec 

a zároveň s pohľadom zvonka, ktoré umožnia vidieť priority a stanoviť strategický prístup. 

Fakty a čísla dosiahnutých výsledkov VTT 

Aktuálne údaje za rok 2018 hovoriace o veľkosti VTT a dosiahnutých úspechoch sú 

nasledovné: 
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Finančné údaje: čistý obrat 160 miliónov EUR, iné prevádzkové príjmy 81 miliónov EUR, 

dotácie od štátu 71 miliónov EUR, príjmy zo zahraničia 72 miliónov EUR. 

Personálne zdroje:  2 054 zamestnancov, z toho 82,6% s vysokoškolským vzdelaním, 31,2% 

s vedeckým titulom. 

Počet klientov: 1510 podnikov, z toho 935 domácich podnikov, 355 zahraničných podnikov, 

220 verejných inštitúcií z Fínska a zo zahraničia 

Výsledky: 239 nahlásených inovácií, 363 patentových skupín v rámci VTT portfólia, 1049 

publikácií, 486 vedeckých článkov 

Obrázok 11 Aktuálne zverejnené výsledky výskumu a prenosu do praxe na webe VTT 

 

Zdroj: www.vttresearch.com/media 
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Zo zrealizovaných analýz, ktorých výsledky sú prezentované v predchádzajúcich kapitolách, 

Slovenská republika v rámci medzinárodnej VaV spolupráce zaznamenáva pokrok a snaží sa 

etablovať na medzinárodnej scéne, avšak existujúci potenciál Slovenska je nevyhnutné využiť 

vo vyššej miere, nakoľko SR napriek pokroku dlhodobo zaznamenáva zaostávanie. 

V nasledujúcich podkapitolách sa venujeme identifikácii potenciálu jednotlivých sektorov a 

oblastí VaV na Slovensku, ktorý môže SR využiť pre zvýšenie svojej účasti v oblasti 

medzinárodnej VaV spolupráce. Pri spracovaní kapitoly vychádzame nielen z 

predchádzajúcich kapitol, ale aj z výstupov ZL č.1 a ZL č.5, ktoré možno považovať za 

komplementárne zadávacie listy so ZL č.7 a v zmysle Úvodnej správy k ZL č.7 tiež z výstupov 

spracovaných v rámci riešenia ZL č.8. Podrobné analýzy VaV z rôznych hľadísk boli 

zrealizované v rámci predchádzajúcich kapitol, ako aj v rámci ostatných menovaných 

zadávacích listov. V tejto kapitole sústreďujeme pozornosť na kľúčové ukazovatele, 

ktoré umožňujú identifikovať potenciál jednotlivých sektorov/oblastí VaV na Slovensku 

z hľadiska medzinárodnej spolupráce.  

V prvej podkapitole sa zaoberáme potenciálom jednotlivých sektorov VaV na Slovensku z 

pohľadu medzinárodnej spolupráce.  

V ďalšej podkapitole sa venujeme potenciálu jednotlivých oblastí VaV na Slovensku 

z hľadiska medzinárodnej spolupráce. Oblasti VaV boli analyzované z troch hľadísk, ktoré 

možno v súčasnosti pri hodnotení VaV považovať za kľúčové aj  s ohľadom na sledované 

merateľné ukazovatele na medzinárodnej úrovni, a to z hľadiska: 

7. Identifikácia potenciálu 

jednotlivých oblastí VaV 

na Slovensku z hľadiska 

medzinárodnej 

spolupráce 
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a) 6 základných odborov vedy podľa členenia OECD,  

b) stratégie RIS3 SK, 

c) konceptu Industry 4.0. 

Predmetom kapitoly sú aj výsledky analýzy jednotlivých stakeholderov VaV na Slovensku a ich 

vplyvu na rozvoj medzinárodnej VaV spolupráce ako dôležitá súčasť riešenia hodnotiacej 

otázky č. 5: Aký je rozvojový potenciál v rámci ďalšej podpory aktivít na zvýšenie účasti SR v 

projektoch medzinárodnej spolupráce? 

7.1. Potenciál jednotlivých sektorov VaV na Slovensku z pohľadu 

medzinárodnej spolupráce  

Sektorovú štruktúru VaV v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. (Zákon o organizácii štátnej 

podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov) tvoria: 

a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce 

výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, 

b) sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie, 

c) sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, 

súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a 

vývoj,  

d) neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia 

právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj,  

e) podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských 

činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.  

Čo sa týka štruktúry výdavkov investovaných do VaV podľa sektorov, možno 

v posledných rokoch konštatovať rastúci podiel podnikateľského sektora. Kým v rokoch 2014 

– 2015 sa jeho podiel na výdavkov do VaV pohyboval okolo jednej tretiny, od roku 2016 

presahuje 50 %.  

Podiel výdavkov štátneho sektora od roku 2014 klesá a v posledných 3 rokoch dosahuje cca 

21 %. Podobne klesá aj podiel vysokých škôl na výdavkov na VaV, ktorý bol v posledných 2 

rokoch cca 24 %. Súkromný neziskový sektor sa na výdavkov na VaV podieľa len minimálne 

a za posledných 5 rokov v jeho podiele na celkových výdavkoch na VaV v SR nedošlo 

k žiadnej zmene. 

Pozitívnou skutočnosťou je rastúci podiel podnikateľského sektora na výdavkoch na VaV, čo 

je priaznivý trend, aj vzhľadom k medzinárodného porovnaniu, keďže vo vyspelých krajinách 

sa najvyššou mierou na výdavkoch na VaV podieľa podnikateľský sektor.  
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Graf 22 Štruktúra výdavkov na VaV podľa sektorov v % 

Zdroj: ŠÚ SR (DataCube) 

Na druhej strane, ako už bolo konštatované aj v úvode tejto kapitoly, v SR je nevyhnutná 

vyššia miera investovania do VaV zo strany štátneho a verejného sektora, nakoľko v nej 

Slovensko za vyspelými krajinami aj za ČR výrazne zaostáva. Ako je zrejmé z grafu nižšie, 

suma investícií vládneho sektora, ako aj vysokoškolského sektora v posledných troch 

dostupných rokoch je relatívne stabilná, čo vzhľadom na umiestnenie Slovenska 

v medzinárodnom porovnaní vyžaduje zmenu v prospech navýšenia investovanej sumy do 

VaV zo strany oboch uvedených sektorov. 

Celková suma výdavkov na VaV v SR sa v posledných 5 rokoch pohybuje od cca 650 mil. 

EUR do 750 mil. EUR, pričom v posledných 3 rokoch bol zaznamenaný rastúci trend. 

Výnimkou v uvedenom rozpätí súm bol rok 2015, kedy bolo do VaV investovaných celkom cca 

927 mil. EUR. Táto suma súvisí s dočerpávaním zdrojov z minulého programového obdobia 

2007 – 2013 v roku 2015, čo vidieť aj z nasledujúceho grafu, ktorý zobrazuje vývoj jednotlivých 

zdrojov financovania za posledných 5 rokov. V roku 2015 došlo k výraznému nárastu 

zahraničných zdrojov oproti predchádzajúcemu roku a následne v roku 2016 k obrovskému 

prepadu tohto zdroja financovania VaV. Zároveň je nutné uviesť, že zahraničné zdroje 

zahŕňajú aj zdroje zahraničných podnikov etablovaných v SR. 

Snaha SR zvýšiť podiel súkromných zdrojov do výskumu a vývoja sa odráža aj v implementácii 

nástrojov, ktoré podporujú realizáciu aktivít výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore po 

vzore vyspelých krajín. Takýmto nástrojom je nový typ daňového zvýhodnenia zavedený 

novelou zákona o dani z príjmov od 1. januára 2015. Spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) 

na VaV od základu dane. Pôvodne to bolo vo výške 25 % výdavkov. Od 1.1. 2018 si účtovné 

jednotky mohli uplatniť tzv. superodpočet na náklady VaV až  do výšky 100 %, v zdaňovacom 

období 2019 to bolo 150 % a v zdaňovacom období 2020 je to až 200 %. 
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Graf 23 Výdavky na výskum a vývoj podľa sektorov v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠÚ SR (DataCube) 

Graf 24 Výdavky na VaV podľa zdrojov financovania v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠÚ SR (DataCube) 

Na základe údajov Finančnej správy SR dostupných za zdaňovacie obdobia  2015 – 2017, si 

za zdaňovacie obdobie 2015 uplatnilo odpočet výdavkov na VaV celkom 83 subjektov, za 

zdaňovacie obdobie 2016 si ho uplatnilo už 112 subjektov a za zdaňovacie obdobie 2017 to 

bolo 163 subjektov. Podobne bol zaznamenaný aj medziročný, aj celkový nárast celkovej 

výšky odpočítaných nákladov. Kým za zdaňovacie obdobie 2016 táto suma predstavovala 16 

484 764,13 EUR, za zdaňovacie obdobie 2017 to bolo 40 118 666,20 EUR.  Na výrazne 
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zvýšenú sumu má vplyv jednak zvýšený počet subjektov, ktoré tento nástroj využili a tiež 

zvýšený percentuálny podiel oprávneného odpočtu výdavkov na VaV od základu dane. 

Z uvedeného vyplýva, že podnikateľské subjekty vykonávajúce VaV majú záujem o tento 

nástroj podpory VaV a so zvyšujúcim sa percentuálnym podielom výdavkov na VaV, ktorý je 

možné si od základu dane odpočítať, rastie aj ich záujem o tento nástroj. Možným dôvodom 

zvyšovania percentuálneho podielu výdavkov na VaV, ktoré si podnikateľský subjekt 

vykonávajúci VaV môže odpočítať od základu dane, môže však byť nielen snaha o zvýšenie 

motivácie podnikateľského sektora k vykonávaniu VaV činnosti, ale aj konštatovanie EK 

v Správe o Slovensku za rok 2016. EK v uvedenej správe ocenila zavedenie tohto nástroja v 

SR, zároveň však konštatovala, že podnikateľské subjekty ho využívajú málo vzhľadom na 

nejasné stanovenie podmienok. Nakoľko ide o relatívne nový nástroj na podporu VaV 

v podmienkach SR, bolo by vhodné zrealizovať prieskum medzi všetkými relevantými 

subjektami, ktoré majú v zmysle legislatívy osvedčenie na vykonávanie VaV činnosti ohľadom 

ich informovanosti o tomto nástroji, dôvodov jeho využívania/nevyužívania, zrozumiteľnosti 

jeho nastavenia, identifikácie príp. potrieb na jeho úpravu a pod.. 

Čo sa týka počtu zamestnancov VaV podľa sektorov, najvyšší počet zamestnancov VaV 

je dlhodobo vo vysokoškolskom sektore. V posledných 4 rokoch ich počet osciluje na úrovni 

okolo 17 000. Za ním nasleduje podnikateľský sektor, kde má počet zamestnancov VaV 

rastúcu tendenciu, pričom v roku 2018 oproti roku 2014 vzrástol o 3 628 VaV zamestnancov 

(z 5 397 na 9 025). Možno konštatovať, že ide o pozitívny trend, nakoľko priemerné údaje 

za rok 2016 za 28 členských krajín EÚ ukazujú, že podnikateľský sektor je 

najvýznamnejším z hľadiska pôsobenia zamestnancov výskumu a vývoja v EÚ (54,44 % 

zamestnancov), druhým najvýznamnejším je sektor vysokých škôl (31,59 % zamestnancov), 

nasledovaný štátnym sektorom (13,16 %). 

V SR ide v prípade podnikateľského sektora zároveň o jediný zo sektorov v SR 

s každoročným medziročným nárastom zamestnancov VaV v sledovanom období. 

Počet zamestnancov VaV vo vládnom sektore má mierne kolísajúcu tendenciu. Najnižší podiel 

zamestnancov VaV má súkromný neziskový sektor, kde po náraste v rokoch 2014 – 2016 

počet zamestnancov VaV v rokoch 2017 a 2018 poklesol. 

V súvislosti s počtom zamestnancov  je potrebné uviesť aj pomer medzi počtom 

zamestnaných fyzických osôb a počtom človekorokov v jednotlivých sektoroch. Tento pomer 

umožňuje získať predstavu o tom, akú časť človekoroka (full-time equivalent) priemerne 

venujú zamestnanci VaV v danom sektore aktivitám výskumu a vývoja.  

Z údajov v tabuľke vyplýva, že aktivity výskumu a vývoja sú zastúpené najväčším 

podielom na aktivitách zamestnancov výskumu a vývoja vo vládnom (štátnom) sektore 

(0,76 FTE), za ktorým nasleduje podnikateľský sektor s približne rovnakou úrovňou FTE 

(0,72). Tretím v poradí je vysokoškolský sektor s hodnotu 0,56 FTE v roku 2018 

a nakoniec súkromný neziskový sektor s hodnotou 0,38 FTE.  
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Graf 25 Počet zamestnancov VaV podľa sektorov 

 

Zdroj: ŠÚ SR (DataCube) 

Tabuľka 53 Zastúpenie aktivít VaV na aktivitách zamestnancov VaV v jednotlivých sektoroch vyjadrené vo 

FTE 

Sektor 2014 2015 2016 2017 2018 

Podnikateľský sektor 0,77 0,72 0,67 0,72 0,72 

Vládny sektor 0,79 0,78 0,77 0,79 0,76 

Vysokoškolský sektor 0,51 0,52 0,5 0,54 0,56 

Súkromný neziskový sektor 0,26 0,36 0,38 0,44 0,38 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe zdrojov ŠÚ SR 

Vychádzajúc z tabuľky možno konštatovať, že aktivity VaV majú na aktivitách zamestnancov 

VaV v jednotlivých sektoroch medziročne približne rovnaký podiel. Možno predpokladať, že 

nižší podiel sektora VŠ súvisí s tým, že zamestnanci VaV v prípade tohto sektora vykonávajú 

spravidla aj pedagogickú činnosť.  

Čo sa týka publikačnej činnosti, výsledky analýzy údajov registrovaných v databáze Web of 

Science Core Collection (WoS, WoS CC) a jej súčasti InCites, ktoré boli v databáze 

aktualizované 28. 6. 2019, sú obsahom kap. 5.  Príspevok Slovenska k portfóliu všetkých 

vedeckých publikácií registrovaných vo svetovej citačnej a abstraktovej databáze Web of 

Science Core Collection tvoril v roku 2018 asi 0,23 % a k tvorbe publikácií v rámci EÚ 28 

prispel 0,74 %, čím si SR v rámci EÚ 28 udržala 19. miesto z predchádzajúceho roku (graf 1). 

V prepočte vytvorených vedeckých publikácií na 1000 obyvateľov Slovensko dosahuje priemer 

1,1, čo je menej ako priemer EÚ (1,6), ale na  úrovni susediacich krajín Poľska a Maďarska. 

Takmer tretina celkového počtu vedeckých publikácií s afiliáciou Slovensko je publikovaných 

voľne prístupnou formou a z nich je nadpolovičná väčšina sprístupnená zlatou cestou 

prostredníctvom online Open Access časopisov registrovaných v zozname OA vedeckých 
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časopisov-DOAJ. Tým Slovensko prevýšilo priemernú hodnotu EÚ, súčasne aj celosvetový 

priemer a zaradilo sa na 21. pozíciu v rámci krajín EÚ 28 (graf 2). 

Okrem hlavných vedeckovýskumných inštitúcií, ako je Slovenská akadémia vied a verejné 

vysoké školy, ktoré sa najviac podieľajú na publikačnej činnosti, k vedeckým publikačným 

výstupom prispievajú aj verejné výskumné ústavy a organizácie a vo výrazne menšej miere aj 

súkromná akademická, výskumná a podnikateľská sféra.  

Účasť priemyselného sektora ako spoluautora publikácií je vo všeobecnosti nízka; vo 

svete predstavuje 1,7 % publikácií, v EÚ 28 je to 2,7 % a na Slovensku 1,4 % publikácií, čo je 

pre Slovensko pozitívom, pretože pre SR podiel 1,4 % v roku 2018 oproti roku 2017 znamená 

dvojnásobný nárast. Možno preto konštatovať, že v priemyselnom sektore existuje 

autorský, resp. spoluautorský potenciál v oblasti VaV. Spolupráca slovenských vedeckých 

a výskumných pracovníkov s priemyslom vyjadrená podielom publikácií prevyšuje EÚ 28 a 

svet v odbore lekárske vedy, dosahuje úroveň sveta v odbore spoločenské vedy, je 3 - 

násobne nižšia v porovnaní s priemerom EÚ 28 v odbore prírodné vedy a 4-násobne pod 

úrovňou EÚ 28 v technických vedách a pôdohospodárskych vedách.  

Podiel publikácií z roku 2018, ktoré boli vytvorené v medzinárodnej spolupráci 

predstavuje  na Slovensku 51 %, v EÚ 28 priemerne 43 % a na svetovej úrovni priemerne 

22 %.  

Čo sa týka počtu patentov, SR zaostáva v medzinárodnom porovnaní s vyspelými krajinami, 

mierne aj s ČR. Pokiaľ ide o počet patentových prihlášok na 1 mld. HDP v štandarde kúpnej 

sily (v EUR), v SR  táto hodnota predstavuje 1,1, v ČR 1,3, zatiaľ čo vo vyspelých krajín, ako 

sú Rakúsko 4,7, Holandsko 4,9, Fínsko až 5,4. 

V roku 2018 bolo udelených Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) 114 patentov 

na vynálezy, z ktorých 41 je majetkom vysokých škôl, akademického a štátneho sektoru a 23 

patentov bolo udelených podnikateľskému sektoru. Takmer trojnásobne vyšší ako počet 

udelených patentov bol v roku 2018 počet zapísaných úžitkových vzorov. Z celkového počtu 

176 zapísaných úžitkových vzorov  podnikateľský sektor disponuje 84 a sektor vysokých škôl 

spolu so štátnym sektorom 92 úžitkovými vzormi.  

Možno teda konštatovať, že pokiaľ počet patentov udelených podnikateľskému sektoru bol 

o takmer polovicu nižší, čo sa týka počtu úžitkových vzorov, tento bol vo vzťahu k súčtu za  

V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie, aký podiel zdrojov z celkovej výšky 

získaných zdrojov za Slovensko získali z programu Horizont 2020 k dátumu 2.1.2020 

jednotlivé sektory. Podiel je odvodený od podielu jednotlivých typov organizácií, tak ako je 

sledovaný v programe Horizont 2020. 

Z údajov v tabuľke vidieť, že podiel súkromných spoločností sa blíži k polovici, čo 

potvrdzuje rastúci význam podnikateľského sektora v oblasti VaV, ako aj v oblasti 

medzinárodnej VaV spolupráce. 

Tabuľka 54 Podiel jednotlivých sektorov na získaných zdrojoch z programu Horizont 2020 v SR 
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Typ organizácie 
Podiel získaných prostriedkov z Horizont 2020 

(%) 

súkromné spoločnosti (okrem vzdelávacích) 43,2 

vzdelávacie inštitúcie 36,1 

výskumné inštitúcie  11,7 

verejné inštitúcie (okrem výskumných a vzdelávacích) 4,9 

ostatné 4,1 

SPOLU 100,0 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles 

Táto skutočnosť sa prejavila aj v rámci OP II, kde obrovský záujem zo strany žiadateľov 

bol o špecifický cieľ 9.5 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle 

a službách, zameraný na podporu výskumno-vývojových a inovačných aktivít podnikov, 

s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť v medzinárodnom/globálnom meradle. V rámci 

tohto špecifického cieľa sú podporované aktivity zamerané na budovanie a rozvoj výskumno-

vývojových a inovačných kapacít v podnikoch, ako aj projekty s inovačným potenciálom. Pri 

výbere projektov v rámci špecifického cieľa 9.5 sú zvýhodňované projekty, ktoré deklarujú 

spoluprácu s VaV inštitúciami, zahraničnými partnermi a MSP; majú potenciál vytvoriť viac 

významnejších výstupov, napr. viac patentov, prototypov; zavádzajú nové produkty na trh; 

realizujú sa v regiónoch s horšou sociálno-ekonomickou situáciou vo vzťahu k sociálno-

ekonomickej situácii celej SR a ktoré realizujú MSP. V rámci tohto cieľa bolo podpísaných 

celkom 405 zmlúv o NFP (príloha č. 7). Podrobné výsledky analýzy týkajúce sa OP II sú 

obsahom kapitoly 4. 

Berúc do úvahy uvedené výsledky, ako aj výsledky ostatných analýz vykonaných či už v rámci 

ZL č.7 alebo v rámci ostatných zadávacích listov uvedených vyššie, možno konštatovať, že aj 

v budúcom období bude nevyhnutné ďalej podporovať potenciál podnikateľského 

sektora z hľadiska jeho účasti vo VaV, ako aj z hľadiska účasti tohto sektora 

v medzinárodnej VaV spolupráci a to aj prostredníctvom projektov vzájomnej 

spolupráce jednotlivých sektorov, o čo je značný záujem zo strany všetkých sektorov, 

ako preukázali aj výsledky analýzy. Zároveň má SR v tejto oblasti pretrvávajúce 

nedostatky a rezervy, čo je z roka na rok konštatované ako slabá stránka Slovenska 

z hľadiska rozvoja VVaI aj v správach o krajine za jednotlivé roky vydávaných 

Európskou komisiou.  

 

7.2. Potenciál jednotlivých oblastí VaV na Slovensku z pohľadu 

medzinárodnej spolupráce  

Oblasti VaV boli analyzované z troch hľadísk, ktoré možno v súčasnosti pri hodnotení VaV 

považovať za kľúčové, a to z hľadiska: 

https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
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 6 základných odborov vedy podľa členenia OECD,  

 RIS3 SK, 

 konceptu Industry 4.0. 

7.2.1 Oblasti VaV s najväčším potenciálom medzinárodnej spolupráce z hľadiska 
šiestich základných odborov vedy podľa členenia OECD  

Podľa členenia OECD sa veda člení na nasledovné odbory: 

- prírodné, 

- lekárske, 
- spoločenské, 
- technické, 
- pôdohospodárske, 
- humanitné. 

Z pohľadu výdavkov na VaV na Slovensku výrazne dominujú technické vedy, pričom 

v posledných piatich rokoch majú investície do technických vied kolísajúci trend, aj keď v roku 

2018 došlo k miernemu nárastu. Z hľadiska objemu investovaných prostriedkov za nimi 

nasledujú s relatívne značným odstupom prírodné vedy, ktoré zaznamenali v sledovanom 

období rovnaký trend ako vedy technické. Tretiu najvyššiu finančnú podporu zaznamenali 

v roku 2018 spoločenské vedy (48 921 576 EUR) nasledované humanitnými vedami 

(39 223 719 EUR). Takmer rovnaká suma bola investovaná do lekárskych a farmaceutických 

vied (36 189 213 EUR) a pôdohospodárskych vied (36 105 948 EUR). Kým investície do 

technických, prírodných a do humanitných vied zaznamenali v roku 2018 oproti roku 2014 

nárast, v ostatných vedných odboroch došlo k poklesu investícií, pričom najvýraznejší pokles 

bol zaznamenaný v lekárskych a farmaceutických vedách, a to takmer o polovicu (zo 66,8 mil. 

EUR v roku 2015 na 36,2 mil. EUR v roku 2018). 

Nasledujúci graf znázorňuje výdavky na VaV do jednotlivých vedných oblastí v percentuálnom 

vyjadrení.  Ako vidieť z grafu po technických a prírodných vedách je v celom sledovanom 

období najviac finančne podporovanou oblasť spoločenských vied. Výnimkou bol len rok 2015, 

kedy bol vyšší podiel finančných prostriedkov na VaV investovaných do spoločenských vied 

ako do prírodných vied. Možno predpokladať, že to bolo v dôsledku dočerpávania zdrojov 

z EŠIF z programového obdobia 2007 – 2013.  

Čo sa týka zamestnancov, v technických vedách dochádza v celom sledovanom období ku 

každoročnému nárastu počtu zamestnancov. V prírodných vedách po poklese v roku 2015 

a miernom poklese v roku 2016, dochádza znova k nárastu počtu zamestnancov aj v tomto 

vednom odbore. 

V spoločenských vedách počet zamestnancov kolíše. V roku 2018 sa pohyboval s malým 

rozdielom (-13 zamestnancov) na úrovni roku 2014. Na 4. mieste sú humanitné vedy, kde má 

počet zamestnancov kolísajúcu tendenciu. Lekárske a farmaceutické vedy sú na 

predposlednom mieste, pričom počet zamestnancov v tomto vednom odbore v rokoch 2014 – 
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2016 mierne narastal, po roku 2016 zaznamenávajú pokles. Posledné sú pôdohospodárske 

vedy, ktoré po roku 2015 rovnako zaznamenávajú pokles.  

Graf 26 Výdavky na VaV v EUR podľa vedných odborov 

 

 

Zdroj: ŠÚ SR (DataCube) 

Graf 27 Výdavky na vedné oblasti v % 

 

Zdroj: ŠÚ SR (DataCube) 
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Graf 28 Počet zamestnancov podľa vedných oblastí 

 

Zdroj: ŠÚ SR (DataCube) 

Pokiaľ ide o výdavky na VaV podľa typu VaV činnosti, najviac výdavkov je 

investovaných do základného výskumu, aj keď po poklese po roku 2015 zatiaľ nedosahujú 

úroveň roku 2014. Vzhľadom na medziročný nárast výdavkov do základného výskumu po roku 

2016 možno predpokladať, že v roku 2019 objem výdavkov do základného výskumu prekročil 

sumu z roku 2014. Výdavky na aplikovaný výskum v rokoch 2014 a 2015 prevyšovali výdavky 

do vývoja, avšak v roku 2016 došlo k zmene, odkedy výdavky na vývoj prekračujú výdavky na 

aplikovaný výskum. Zároveň u výdavkov na aplikovaný výskum možno pozorovať od roku 

2016 mierne rastúci trend, na druhej strane vývoj výdavkov investovaných do vývojovej 

činnosti má kolísajúcu tendenciu. 

V tabuľke sú uvedené aj celkové sumy finančných prostriedkov investovaných do VaV 

v sledovanom období. Významnejší objem investovaných finančných prostriedkov do VaV bol 

zaznamenaný len v roku 2015, kedy boli dočerpávané zdroje ŠF a KF z programového 

obdobia 2007 – 2013. 

V roku 2017 oproti roku 2016 síce došlo k nárastu o necelých 17 %, avšak v roku 2018 bol 

výskum a vývoj podporený takmer rovnakou sumou ako v roku 2017. Berúc do úvahy mieru 

inflácie, v roku 2018 došlo dokonca k poklesu finančnej podpory VaV na Slovensku. Ako 

vyplýva z medzinárodného porovnania, ktorého výstupy sú obsahom 6. kapitoly, SR značne 

zaostáva vo finančnej podpore výskumu a vývoja. Nízke investície do tejto oblasti sa prejavujú 

aj vo veľmi nízkych komerčných výstupoch výskumu, vývoja a inovácií, ako sú patenty, 

priemyselné vzory, ochranné známky a pod. 
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Tabuľka 55 Výdavky na VaV podľa činnosti VaV v EUR 

Typ VaV činnosti 2014 2015 2016 2017 2018 

základný výskum 302 002 020,00 396 720 836,00 258 852 405,00 278 745 486,00 301 220 026,00 

aplikovaný výskum 190 333 801,00 280 609 458,00 151 663 296,00 170 927 381,00 180 786 458,00 

vývoj 177 296 482,00 249 942 001,00 230 319 411,00 299 282 228,00 268 940 250,00 

SPOLU 669 632 303,00 927 272 295,00 640 835 112,00 748 955 095,00 750 946 734,00 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdrojov ŠÚ SR 

Pokiaľ ide o význam jednotlivých vedných odborov z hľadiska udelených patentov, 

v roku 2018 bolo Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) udelených celkom 114 

patentov na vynálezy. Z nich 41 je majetkom vysokých škôl, akademického a štátneho sektoru. 

Najviac patentov k vynálezom bolo udelených Technickej univerzite v Košiciach, z nich bolo 

14 z oblasti technických a 1 z oblasti prírodných vied. Druhou v poradí so 6 udelenými patentmi 

v technických vedách a jedným v prírodných vedách je Slovenská technická univerzita v 

Bratislave. Po nej nasleduje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so 6 patentmi z 

oblasti technických vied. Slovenská akadémia vied má prevahu patentov v oblasti prírodných 

vied, aj v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave. 

Verejné výskumné ústavy reprezentujú Výskumný ústav vodného hospodárstva s jedným 

patentom spoločným so SAV a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom s 

udeleným jedným patentom v oblasti technických vied.  

Súkromné výskumné ústavy sú zastúpené Výskumným ústavom káblov a izolantov, a.s. a 

Výskumným ústavom papiera a celulózy, a.s., ktoré oba vlastnia po jednom patente v 

technických vedách udeleným v roku 2018.  

Podnikateľskému sektoru bolo udelených v roku 2018 celkom 23 patentov. Z podnikateľského 

sektora aktívneho vo výskume majú po dva patenty udelené v roku 2018 AeroMobil, s.r.o. 

Bratislava, AQUACLEAN, spol. s r.o. Bratislava a Transmisie engineering a.s. Martin v oblasti 

technických vied a Scientica, s.r.o. Bratislava v prírodných vedách. 

Čo sa týka publikačnej činnosti, výsledky analýzy údajov registrovaných v databáze Web of 

Science Core Collection (WoS, WoS CC) a jej súčasti InCites ohľadom zastúpenia publikácií 

v šiestich základných odboroch vedy podľa členenia OECD sú uvedené v grafe 4. 

V uvedenom grafe je znázornené aj porovnanie Slovenska s EÚ 28 a vo vzťahu k svetu, 

pričom publikácie sú rozdelené na voľne prístupné zlatou cestou DOAJ (Directory of Open 

Access) a tie, ktoré nie sú publikované takýmto spôsobom. V porovnaní s EÚ 28 a svetom, 

v slovenských vedeckých publikáciách výrazne prevládajú publikácie zaradené do 

prírodných vied (3 075 publikácií) a do technických vied (1 835 publikácií) 

a so zastúpením publikácií s voľným prístupom zlatou cestou DOAJ 19 % v oboch vedách. SR 

svojím podielom prevyšuje percentuálne zastúpenie týchto publikácií v EÚ 28 v prírodných 

vedách o cca 17 % a v technických vedách o 11 % (vo vzťahu k svetu v prírodných vedách o 

14 % a v technických vedách o 10 %). 
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Za prírodnými a technickými vedami nasledujú spoločenské vedy (990) s necelými 10 % 

publikácií v režime zlatej cesty DOAJ (v EÚ 28 a vo svete tento podiel predstavuje zhodne 14 

%). Publikácie z oblasti spoločenských vied za EÚ 28 na svetovej produkcii v spoločenských 

vedách tvoria viac ako 1/3 publikácií. 

Odbor lekárske vedy má na všetkých slovenských publikáciách v porovnaní s EÚ 28 a svetom 

dvojnásobne nižší podiel. Na Slovensku bolo v lekárskych vedách vytvorených 1 200 publikácií 

a z nich voľne prístupných zlatou cestou DOAJ 15 %, čo je podobný podiel ako v EÚ a vo 

svete v tomto vednom odbore.  

Pôdohospodárske vedy na Slovensku sú zastúpené najnižším počtom publikácií (cca 290), čo 

rovnako platí aj pre EÚ 28 a svet. Ich počet na Slovensku je len o niečo vyšší ako počet 

publikácií z humanitných vied (235).  

Spolupráca slovenských vedeckých a výskumných pracovníkov s priemyslom vyjadrená 

podielom publikácií prevyšuje EÚ-28 a svet v odbore lekárske vedy (4,8 %  vs. 3,5 % EÚ-28  

vs. 1,95 % svet), dosahuje úroveň sveta v odbore spoločenské vedy (0,51 % vs. 0,54 % svet  

vs. 0,74 % EÚ-28), je 3-násobne nižšia v porovnaní s priemerom EÚ-28 v odbore prírodné 

vedy (0,81 % vs. 2,4 %) a 4-násobne pod úrovňou EÚ-28 v technických vedách (0,82% vs. 

3,6 % EÚ-28) a pôdohospodárskych vedách (0,35 % vs. 1,37 % EÚ-28). 

Okrem toho prírodné a technické vedy vykazujú aj značne podpriemernú spoluprácu 

slovenských vedeckých a výskumných pracovníkov s priemyslom na tvorbe publikácií, 

čo je negatívny jav. Naopak, priaznivý stav z tohto hľadiska vykazujú lekárske 

a spoločenské vedy. 

Publikačne registrovaná medzinárodná spolupráca slovenských autorov v kľúčových 

vedných odboroch predstavuje viac ako polovicu všetkých publikácií a prevyšuje priemer EÚ 

28 v odboroch prírodné vedy (61 % vs. 53 % EÚ 28), lekárske vedy (59 % vs. 39 % EÚ 28) a  

pôdohospodárske vedy (58 % vs. 45 % EÚ 28). Z odboru technické vedy je vytvorená takmer 

polovica publikácií v medzinárodnej spolupráci (48 % vs. 46 % EÚ 28). V spoločenských 

vedách je v rámci medzinárodnej spolupráce vytvorená asi 1/4 (na úrovni EÚ 28 je to 1/3), v 

humanitných vedách predstavuje medzinárodne zastúpený autorský kolektív v SR len 7 % (vs. 

10 % EÚ 28).  

Čo sa týka počtu citácií, ktoré tieto publikácie získavajú, vo vyjadrení ukazovateľom % často 

citovaných publikácií HCP (tzv. highly cited papers), Slovensko prevyšuje priemer EÚ 28 v % 

často citovaných publikácií v odboroch lekárske vedy (1,27 % vs. 0,86 % EÚ 28) a prírodné 

vedy (1,2 % vs. 1 % EÚ 28). V tejto súvislosti je zrejmá úzka súvislosť so zverejnením 

publikácií vo vysoko kvalitných časopisoch s hodnotou impakt faktora v 1. a 2. kvartile, kedy 

v lekárskych vedách bolo viac ako 60 % publikácií s afiliáciou Slovensko zverejnených práve 

vo vysoko kvalitných časopisoch s hodnotou impakt faktora v jednom z uvedených kvartilov (v 

prírodných a poľnohospodárskych vedách bolo takto publikovaných 51 % publikácií 

a v technických vedách 40 %). Prednostné publikovanie v neimpaktovaných časopisoch 

(konferenčné zborníky) má za následok, že iba 19 % všetkých spoločenskovedných publikácií 

s afiliáciou Slovensko je zverejnených v časopisoch s impakt faktorom v 1. a 2. kvartile, čo je 

o 35 % menej ako priemer EÚ 28.  
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Vedúce postavenie v rebríčku úspešných slovenských inštitúcií podieľajúcich sa na projektoch 

Horizont 2020 zaujímajú univerzity, pričom v prvej desiatke najúspešnejších slovenských 

inštitúcií sa nachádza až 5 univerzít. Okrem nich sú v prvej desiatke 2 organizácie Slovenskej 

akadémie vied a tri súkromné spoločnosti. SAV a jej organizácie majú zároveň výnimočné 

postavenie. V prípade spočítania všetkých prostriedkov získaných jej rôznymi 

organizáciami/inštitútmi v rebríčku TOP 100, by sa zaradila celkovo na 3. miesto.  

Medzi najúspešnejšími verejnými výskumnými inštitúciami z pohľadu získaných prostriedkov 

z programu Horizont 2020 sa nachádzajú: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

Technická univerzita v Košiciach, Slovenská akadémia vied, Ústav informatiky SAV, Žilinská 

univerzita v Žiline, CVTI SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV (tabuľka 17). 

Čo sa týka podnikateľského sektora, medzi TOP 10 najúspešnejších MSP podľa sumy 

získaných zdrojov z programu Horizont 2020, patria: Farma Oborín, s. r. o., bAvenir, s.r.o., 

SAFTRA photonics, s.r.o., PEDAL consulting s.r.o., KAJO, s. r. o., MicroStep-MIS, spol. s r.o., 

BroadBit Energy Technologies s.r.o., B I C Bratislava spol. s r.o., ViaEuropa Competence 

Centre s.r.o. a firma InterSoft a.s. (tabuľka 18). Deväť z desiatich uvedených firiem podľa 

údajov z ORSR realizuje VaV činnosť v oblasti prírodných a technických vied, dve aj v oblasti 

spoločenských a humanitných vied a jedna z firiem aj v užšie špecifikovanej oblasti – v oblasti 

prostriedkov informačnej a komunikačnej techniky. Jedna z uvedených 10 firiem nemá 

v ORSR zapísanú výskumnú a vývojovú činnosť. 

Podobne je tomu napr. aj v oblasti účasti SR na európskej iniciatíve EUREKA, ktorá je 

zameraná na podporu projektov v oblasti VVaI s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť 

európskeho priemyslu vo svetovom meradle. Účastníkmi v projektoch sú najmä MSP v 

spolupráci s univerzitami a výskumnými centrami. Iniciatíva je otvorená pre všetky tematické 

oblasti a je zameraná na trh. SR podala v roku 2019 najviac projektov do oblasti IKT 

(s objemom investícií 1,196 mil. EUR), ďalej rovnako do energetiky a priemyslu (okolo 200 000 

EUR).  

Lekárske vedy oproti týmto vedným odborom vynikajú v oblasti spolupráce slovenských 

vedeckých a výskumných pracovníkov s priemyslom v rámci publikačnej činnosti, v čom 

dokonca prevyšujú priemer EÚ 28 (spoločenské vedy v tejto oblasti priemer EÚ dosahujú), 

prírodné a technické vedy z tohto hľadiska značne zaostávajú a majú v tejto oblasti nevyužité 

rezervy. Pokiaľ ide o lekárske vedy, uvedené sa týka aj často citovaných publikácií, v čom ale 

priemer EÚ prevyšujú aj prírodné vedy. Pre oblasť prírodných, ale najmä technických vied 

možno z tohto pohľadu odporučiť stratégiu, ktorá je využívaná pri publikačnej činnosti 

lekárskymi vedami, a to publikovanie v kvalitných publikáciách zaradených podľa impakt 

faktora do 1. alebo 2. kvartilu, čo znamená vyššiu pravdepodobnosť citovania, s tým 

súvisiaceho zviditeľnenia slovenských vedecko-výskumných pracovníkov a súčasne aj 

zvýšenia potenciálu medzinárodnej VaV spolupráce. Toto, ako aj ostatné odporučenia 

smerujúce k eliminovaniu bariér medzinárodnej VaV spolupráce, ako aj k zvýšeniu 
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účasti SR v medzinárodnej VaV spolupráci súvisiace s identifikovaným potenciálom SR 

z hľadiska vedných oblastí, sú uvedené v kap. 8. 

7.2.2 Oblasti VaV s najväčším potenciálom medzinárodnej spolupráce z hľadiska 
stratégie RIS3 SK  

Prvotným výsledkom stratégie inteligentnej špecializácie RIS3 SK bola identifikácia kľúčových 

oblastí hospodárskej špecializácie, ktoré vychádzali z tradičných hospodárskych odvetví v SR 

a perspektívnych oblastí špecializácie z rýchlo rastúcich odvetví v SR, ktoré ukazujú vysoký 

potenciál rozvoja slovenského hospodárstva. Ich identifikácia bola stanovená na základe 

realizovanej analýzy vývoja ekonomiky SR, infraštruktúry, ako aj kapacít VaI a ich vzájomného 

prepojenia. 

Ku kľúčovým odvetviam hospodárskej špecializácie by vychádzajúc z RIS3 SK mali patriť 

predovšetkým výroba automobilov a strojov, spotrebnej elektroniky a elektrických 

zariadení, výroba železa a ocele a v oblasti služieb informačné a komunikačné 

technológie.  

Vychádzajúc z divízií ekonomických činností podľa SK NACE Rev. 2., ktoré tvoria jednotlivé 

oblasti hospodárskej špecializácie RIS3 SK, čo sa týka počtu zamestnancov VaV v týchto 

odvetviach, najviac zamestnancov pracovalo v roku 2018 v odvetví počítačové 

programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (NACE J62). V tomto odvetví došlo za 

posledných 5 rokov k viac ako dvojnásobnému nárastu počtu zamestnancov. Za ním nasledujú 

odvetvie výroba strojov a zariadení (NACE C28) a výroba motorových vozidiel, návesov a 

prívesov (NACE C29), v ktorých pracuje približne rovnaký počet zamestnancov. K nárastu ich 

počtu dochádzalo v celom sledovanom období (s výnimkou roka 2016 v odvetví C28), avšak 

nárast počtu zamestnancov VaV v odvetví C28 bol väčší a od r. 2017 počet zamestnancov v 

tomto odvetví prevyšuje počet zamestnancov v odvetví C29. 

Tabuľka 56 Počet zamestnancov VaV v hlavných odvetviach inteligentnej špecializácie (osoby) 

Odvetvie (SK NACE) 2014 2015 2016 2017 2018 

Výroba a spracovanie kovov (C24) 95 88 D D 94 

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (C26) 209 279 277 332 384 

Výroba elektrických zariadení (C27) 474 578 566 657 706 

Výroba strojov a zariadení i. n. (C28) 606 731 715 1 087 1 300 

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov (C29) 739 808 1 038 1 080 1 219 

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (J62) 766 923 1 111 1 162 1 776 

Vysvetlivky: D = údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdrojov ŠÚ SR 

Pokiaľ ide o podnikové investície do výskumu a vývoja v týchto odvetviach, dostupné sú údaje 

z Eurostatu za roky 2010 až 2014, kedy celkový objem podnikových investícií do VaV v týchto 

odvetviach v SR vzrástol z 71,2 mil. EUR na 144,2 mil. EUR, teda viac ako dvojnásobne a 

podiel týchto odvetví na celkových podnikových investíciách sa zvýšil zo 40,6 % na 58,5 %. 
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Kým v ostatných odvetviach uvedených v tab. 60 boli výdavky na VaV približne rovnaké takmer 

v celom sledovanom období, v odvetví výroba motorových vozidiel a návesov (kód NACE C29) 

ich vývoj síce kolísal, avšak postupne dochádzalo k ich nárastu. V roku 2014 oproti roku 2010 

boli vyššie o 41,2 mil. EUR. Ide zároveň o odvetvie, do ktorého plynulo najviac investícií do 

VaV. Automobilový priemysel má dominantné postavenie na slovenských exportoch, rast 

investícií do VaV v tomto odvetví, ako aj ich podielu na celkových podnikových výdavkoch na 

VaV možno považovať preto za primeraný. Na druhom mieste bolo z hľadiska podnikových 

investícií do VaV v danom období počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 

(kód NACE J62), v ktorom bola do VaV investovaná v roku 2014 suma 31,10 mil. EUR, kým v 

roku 2010 to bolo len 4,6 mil. EUR. K nárastu investícií do VaV v tomto odvetví dochádzalo v 

celom sledovanom období. V roku 2012 oproti roku 2011 to bolo z necelých 5 mil. EUR na 

necelých 30 mil. EUR. V ďalších rokoch výdavky na VaV ostali s miernym nárastom na úrovni 

okolo 30 mil. EUR. 

Stratégia inteligentnej špecializácie ďalej špecifikuje oblasti špecializácie z hľadiska 

dostupných vedeckých a výskumných kapacít. Ide o materiálový výskum a 

nanotechnológie, IKT, biotechnológie a biomedicína, pôdohospodárstvo a životné 

prostredie a udržateľná energetika a energie a priemyselné technológie. Štatistický úrad 

SR poskytuje údaje o výdavkoch na VaV vo vybraných oblastiach a sú znázornené v 

nasledujúcom grafe. 

Údaje o investíciách vyplývajúce z grafu zahŕňajú aj podporu zo štátnych a európskych 

zdrojov. Z tabuľky je zrejmé, že najviac finančných zdrojov plynie do oblasti IKT. V roku 2018 

oproti roku 2014 došlo k ich nárastu o cca 44 %. Ako už bolo uvedené, rok 2015 bol 

špecifickým rokom, nakoľko boli dočerpávané zdroje ŠF a KF z minulého programového 

obdobia. Investície do ostatných  uvedených oblastí sú podstatne nižšie a vo všetkých 

prípadoch je trend ich vývoja kolísavý, pričom v oblasti biotechnológií je po značnom poklese 

v roku 2016 oproti roku 2015, ale aj oproti predchádzajúcemu roku vidieť opätovný postupný 

nárast. Najmenší objem investícií plynie do VaV v oblasti nanotechnológií a nanomateriálov.  
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Graf 29 Investície do oblastí špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít (mil. 
EUR) 

Zdroj: ŠÚ SR (DataCube) 

Čo sa týka IKT, väčšina finančných prostriedkov na výskum a vývoj v tejto oblasti plynula 

v sledovanom období (okrem roku 2015) do softvéru, čo je znázornené v nasledujúcom grafe, 

pričom výdavky na vývoj softvéru rástli v celom sledovanom období. 

Graf 30 Výdavky na výskum a vývoj v oblasti IKT 

 

Zdroj: ŠÚ SR (DataCube) 

Tabuľka 57 uvádza podiel zdrojov na výdavky v uvedených oblastiach špecializácie z hľadiska 

dostupných vedeckých a výskumných kapacít plynie zo štátneho rozpočtu. 

Do IKT je síce investovaný najväčší objem zdrojov, avšak zo štátneho rozpočtu plynie do tejto 

oblasti najmenší podiel z celkovej sumy investovaných prostriedkov do tejto oblasti 

špecializácie. Zároveň bol od roku 2015 zaznamenaný klesajúci trend v podiele zdrojov zo 

štátneho rozpočtu. Možno preto konštatovať, že väčšina finančných prostriedkov 

investovaných do IKT plynie zo zdrojov EŠIF a zo zdrojov súkromného sektora. Naopak, 
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najvyšší podiel z investovanej sumy z uvedených oblastí špecializácie plynie zo štátneho 

rozpočtu do oblasti biotechnológií, kde je vidieť rastúci trend, pričom v roku 2018 zdroje 

štátneho rozpočtu investované do VaV v oblasti biotechnológií predstavovali takmer 2/3 

investovaných finančných prostriedkov do tejto oblasti špecializácie. Za biotechnológiami 

nasledujú nanotechnológie a nanomateriály, kde podiel financií zo štátneho rozpočtu kolíše, 

podobne kolíše aj objem celkovej sumy investovaných prostriedkov do tejto oblasti 

v sledovanom období. Na celkovej finančnej podpore VaV v oblasti nových materiálov sa 

štátny rozpočet podieľal počas sledovaného obdobia viac ako  štvrtinou až takmer polovicou. 

Tabuľka 57 Výdavky na VaV vo vybraných oblastiach 

Výdavky na VaV do vybraných oblastí špecializácie 
v EUR 

2014 2015 2016 2017 2018 

biotechnológie 23 261,00 27 164,00 11 572,00 14 144,00 17 632,00 

z toho financované zo zdrojov št. rozpočtu (%) 38,47 33,76 58,48 56,62 64,24 

nové materiály  10 839,00 17 038,00 20 221,00 14 438,00 15 945,00 

z toho financované zo zdrojov št. rozpočtu (%) 34,42 28,78 44,73 29,75 28,17 

nanotechnológie a nanomateriály 4 305,00 8 367,00 8 722,00 3 760,00 4 252,00 

z toho financované zo zdrojov št. rozpočtu (%) 42,69 39,80 46,33 79,79 54,35 

IKT  57 839,00 93 309,00 65 198,00 79 468,00 83 450,00 

z toho financované zo zdrojov št. rozpočtu (%) 16,07 17,72 12,54 11,40 9,27 

  softvér (z celk. výdavkov na IKT)  41 058,00 42 006,00 49 680,00 56 978,00 58 817,00 

  z toho financované zo zdrojov št. rozpočtu (%) 5,22 7,49 2,33 1,48 1,88 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdrojov ŠÚ SR 

Každá krajina EÚ má vlastnú stratégiu inteligentnej špecializácie vychádzajúcu z jej potrieb, 

potenciálu a priorít v oblasti výskumu, vývoja a inovácií (niektoré krajiny majú dokonca 

regionálne stratégie RIS3, napr. spomenuté Fínsko, aj Rakúsko). 

Tak napríklad Rakúsko má vo svojej národnej stratégii RIS3 zadefinované do roku 2020 

nasledovné tematické priority:  

 Informačné a komunikačné technológie,  

 Živé vedy, 

 Materiálové vedy a inteligentná výroba, 

 Biohospodárstvo a udržateľnosť,  

 Klimatické zmeny, využívanie energie a zaobchádzanie s obmedzenými zdrojmi,  

 Humanitné, spoločenské a kultúrne vedy (vrátane sociálnej inovácie),  

 Zabezpečenie kvality života s ohľadom na demografické zmeny (vrátane urbanizácie, 

mobility a migrácie). 

Vzhľadom na uvedené výsledky analýz a už spustenú aktualizáciu stratégie RIS3 SK na nové 

programové obdobie odporúčame prehodnotiť súčasné domény z hľadiska ich názvu a najmä 

obsahového nastavenia, čomu sa venujeme aj v nasledujúcich kapitolách. 
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Podľa aktuálnych údajov sa v programe Horizont 2020 počas jeho doterajšieho trvania od roku 

2014 zúčastnilo celkom 201 unikátnych slovenských subjektov (t. j. bez započítania 

viacnásobných účastí), ktoré sa zapojili do 382 projektov. Keďže niektoré vedecké a výskumné 

inštitúcie sa zapojili do viacerých projektových konzorcií, bol celkový počet účastí zo Slovenska 

521 (údaj k 18.2.2020). Výška finančného príspevku naviazaná na túto účasť dosiahla 

k uvedenému dátumu 102 984 858 EUR. Je to najmenej v porovnaní s ostatnými krajinami V4. 

Napríklad ČR mala za rovnaké obdobie počet účastí 1 383 a spomedzi tzv. nových členských 

krajín EÚ-13 bola na 2. mieste, SR na 10. mieste. 

Možné dôvody nedostatočnej účasti a úspešnosti SR v programe Horizont 2020 boli aj 

predmetom dotazníkového prieskumu, ktorý spustilo CVTI SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR v 

novembri 2019. Výsledky tohto dotazníkového prieskumu boli riešiteľskému kolektívu 

sprístupnené v marci 2020 a boli v rámci tohto materiálu spracované vo forme odporúčaní 

nových možností podpory medzinárodnej VaV spolupráce.  

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame údaje o zapojení Slovenska do vybraných tematických 

sekcií 3 pilierov programu Horizont 2020 – Excelentná veda, Vedúce postavenie priemyslu 

a Spoločenské výzvy, a to v prepojení na RIS3 SK a existujúce aj navrhované priority RIS3 

SK, ktoré sme uviedli vyššie.  

Tabuľka 58 Úspešnosť zapojenia SR do vybraných tematických sekcií pilierov programu Horizont 2020 

prostredníctvom projektov predložených do rámcového programu Horizont 2020 v rokoch 2014 – 2019 

Vybrané tematické sekcie 3 pilierov H2020 
Počet 

podaných 
návrhov 

Počet 
schválených 

návrhov 

Miera 
úspešnosti 

v % 

Priemerný 
čistý 

príspevok 
EÚ pre 

slovenskú 
účasť v 

EUR 

Excelentná veda 
 

Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET) 85 7 8,2 208 013 

Výskumné infraštruktúry 99 37 55,0 133 230 

Vedúce postavenie priemyslu 
  

IKT 375 34 9,0 227 817 

Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná 
výroba a spracovanie 

169 15 8,9 214 037 

Spoločenské výzvy 

Zdravie, demografické zmeny a kvalita života 150 14 9,3 131 079 

Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti 
vnútrozemských vôd a biohospodárstvo 

172 29 16,9 781 825 

Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia 328 36 11,0 113 294 

Inteligentná ekologická a integrovaná doprava 181 51 28,2 85 119 

Opatrenia v oblasti klímy 114 19 16,7 113 453 

Európa v meniacom sa svete 224 19 8,5 127 924 
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Bezpečné spoločnosti 247 16 6,5 141 939 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dokumentu CVTI SR s názvom “Slovensko v Horizonte 2020. Štatistiky 

účasti 2014 – 2019“ zverejneného dňa 31.3. 2020 na webstránke www.eraportal.sk  

Ako vyplýva z tabuľky 62, najviac projektových návrhov bolo predložených v rámci tematickej 

sekcie IKT (375), za ktorou nasleduje Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia (328); na 

3. mieste z hľadiska počtu predložených projektových návrhov je tematická oblasť Bezpečné 

spoločnosti (247), za ktorou nasleduje sekcia Európa v meniacom sa svete (224). Najmenší 

počet projektových návrhov bol predložený do sekcie FET a do sekcie Výskumné 

infraštruktúry. Práve v tematickej sekcii Výskumné infraštruktúry však predložené projektové 

návrhy zaznamenali najvyššiu mieru úspešnosti a to až 55 %. Z hľadiska miery úspešnosti za 

touto oblasťou nasleduje Inteligentná ekologická a integrovaná doprava (28,2 %) a s takmer 

rovnakou mierou úspešnosti (takmer 17 %) tematické sekcie „Potravinová bezpečnosť, 

udržateľné poľnohospodárstvo ...“ a Opatrenia v oblasti klímy. 

Priemerný čistý príspevok pre slovenskú účasť dosiahol najvyššiu hodnotu v téme 

„Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo ...“ (781 825 EUR). So značným 

odstupom za touto oblasťou nasledujú s približne rovnakými sumami tematické sekcie IKT; 

Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie; 

Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET). 

Čo sa týka zapojenia SR z hľadiska počtu účastí vo vybraných tematických sekciách programu 

Horizont 2020 (t. j. účasti subjektov, ktoré sa zúčastnili vo viacerých projektových konzorciách, 

sú započítané viacnásobne), najviac účastí je zaznamenaných v tematickej sekcii Inteligentná 

ekologická a integrovaná doprava (66),  nasledujú Bezpečná, čistá a efektívne využívaná 

energia (53), IKT (47) a Výskumné infraštruktúry (36). Rovnaké poradie platí aj z hľadiska 

počtu grantových dohôd, len s minimálnym rozdielom na 3. a 4. mieste, kde sa poradie týchto 

tematických sekcií vymenilo s rozdielom 1 grantovej dohody.  

Najviac unikátnych účastníkov  je v tematickej oblasti Bezpečná, čistá a efektívne využívaná 

energia (33), naopak najmenej v tematickej oblasti FET. Ostatné tematické oblasti 

zaznamenávajú približne rovnaký počet unikátnych účastníkov (17 – 19), t. j. reálny počet 

slovenských subjektov, ktorí predložili projektové zámery v danej tematickej sekcii, bez ohľadu 

na počet predložených projektových zámerov daným subjektom. Tu je potrebné vziať do 

úvahy, že v niektorých tematických sekciách údaj o počte unikátnych účastníkov nie je 

v dokumente CVTI SR uvedený. To sa týka aj čistého príspevku pre slovenské subjekty 

v EUR, kde chýba tento údaj za tematickú sekciu „Potravinová bezpečnosť, udržateľné 

poľnohospodárstvo...“. Odhliadnuc od tejto skutočnosti, najvyšší čistý príspevok EÚ pre 

slovenské subjekty v EUR eviduje téma IKT (cca 7,7 mil. EUR), nasledujú Bezpečná, čistá 

a efektívne využívaná energia (cca 6 mil. EUR), Inteligentná ekologická a integrovaná doprava 

(cca 5,6 mil. EUR), Výskumné infraštruktúry (cca 4,8 mil. EUR) a Nanotechnológie, moderné 

materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie (cca 4,3 mil. EUR). 
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Tabuľka 59 Zapojenie SR do vybraných tematických sekcií pilierov programu Horizont 2020 z hľadiska 

počtu účastí, grantových dohôd, unikátnych účastníkov a čistého príspevku EÚ pre slovenské subjekty 

v EUR v rokoch 2014 - 2019  

Vybrané tematické sekcie 3 pilierov 
H2020 

Počet 
účastí 

Počet grantových 
dohôd 

Počet unikátnych 
účastníkov 

Čistý príspevok EÚ 
pre slovenské 

subjekty v EUR 

Excelentná veda 

Technológie budúcnosti a vznikajúce 

technológie (FET) 
7 7 3 1 456 093 

Výskumné infraštruktúry 36 35 17 4 796 277 

Vedúce postavenie priemyslu 

IKT 47 34 - 7 745 786 

Nanotechnológie, moderné materiály, 

biotechnológie, moderná výroba a 

spracovanie 

20 16 17 4 280 281 

Spoločenské výzvy 

Zdravie, demografické zmeny a kvalita 

života 
18 15 - 2 359 423 

Potravinová bezpečnosť, udržateľné 

poľnohospodárstvo a lesné 

hospodárstvo, morský a námorný 

výskum a výskum v oblasti 

vnútrozemných vôd a biohospodárstvo 

44 30 - - 

Bezpečná, čistá a efektívne  využívaná 

energia 
53 39 33 6 004 579 

Inteligentná ekologická a integrovaná 

doprava 
66 53 17 5 617 852 

Opatrenia v oblasti klímy 28 21 19 3 141 063 

Európa v meniacom sa svete 28 22 18 3 581 881 

Bezpečné spoločnosti 18 13 - 2 554 907 

Pozn.:  

- = údaj v dokumente CVTI SR neuvedený 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dokumentu CVTI SR s názvom “Slovensko v Horizonte 2020. Štatistiky 

účasti 2014 – 2019“ zverejneného dňa 31.3. 2020 na webstránke www.eraportal.sk  
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Zastúpenie jednotlivých typov organizácií (univerzity a vysoké školy, výskumné organizácie, 

verejné inštitúcie a súkromné organizácie) v príslušných tematických sekciách programu 

Horizont 2020 z hľadiska príspevku EÚ pre slovenské inštitúcie je rôzne. Spôsob, akým sú 

tieto údaje prezentované v dokumente zverejnenom CVTI SR (grafické znázornenie bez 

uvedenia podielov jednotlivých typov inštitúcií) neumožňuje uviesť ich zastúpenie presnejším 

spôsobom, len takým, ako je uvedené v tabuľke 64. 

Súkromné organizácie prevažujú v tematických sekciách, ako sú IKT; Nanotechnológie, 

moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie, „Potravinová bezpečnosť, 

udržateľné poľnohospodárstvo…”, Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia; 

Inteligentná ekologická a integrovaná doprava. V tematickej sekcii FET majú prevažné 

zastúpenie výskumné organizácie. V oblasti Výskumné infraštruktúry polovicu subjektov tvoria 

univerzity a vysoké školy nasledovné výskumnými organizáciami. Univerzity a vysoké školy 

majú polovičné zastúpenie aj v téme Zdravie, demografické zmeny a kvalita života a v téme 

Európa v meniacom sa svete. V téme Opatrenia v oblasti klímy majú rovnaký podiel z hľadiska 

zastúpenia jednotlivých typov organizácií z pohľadu príspevku EÚ pre slovenské organizácie 

univerzity a vysoké školy a súkromné organizácie, pričom ich podiel je spolu takmer 

dvojtretinový. 

Tabuľka 60 Zastúpenie jednotlivých typov organizácií z hľadiska príspevku EÚ pre slovenské organizácie 

podľa vybraných tematických sekcií 3 pilierov programu Horizont 2020 v rokoch 2014 - 2019  

Vybrané tematické sekcie 3 pilierov H2020 Príspevok EÚ podľa typu organizácie 

Excelentná veda 

Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie 

(FET) 

Viac ako ¾ výskumné organizácie, necelá ¼ súkromné organizácie 

Výskumné infraštruktúry ½ univerzity a vysoké školy, nasledujú výskumné organizácie 

Vedúce postavenie priemyslu 

IKT Súkromné organizácie cca 60%, cca 30% univerzity a VŠ 

Nanotechnológie, moderné materiály, 

biotechnológie, moderná výroba a spracovanie 

Prevažujú súkromné organizácie, nasledované výskumnými 

organizáciami a univerzitami a VŠ 

Spoločenské výzvy 

Zdravie, demografické zmeny a kvalita života ½ univerzity a VŠ, nasledujú výskumné organizácie a ako tretie 

verejné inštitúcie 

Potravinová bezpečnosť, udržateľné 

poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský 

a námorný výskum a výskum v oblasti 

vnútrozemných vôd a biohospodárstvo 

Takmer 4/5 súkromné organizácie 
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Bezpečná, čistá a efektívne  využívaná energia Prevažujú súkromné organizácie, nasledované verejnými 

inštitúciami, univerzity a VŠ len minimálne zastúpené 

Inteligentná ekologická a integrovaná doprava Takmer ¾ súkromné organizácie, nasledujú univerzity a VŠ 

Opatrenia v oblasti klímy Súkromné organizácie a univerzity a VŠ majú najväčší podiel a cca 

rovnaký podiel, spolu cca 2/3 

Európa v meniacom sa svete ½ univerzity a VŠ, rovnaký podiel za nimi majú verejné inštitúcie 

a súkromné organizácie, posledné výskumné organizácie 

Bezpečné spoločnosti Takmer ½ súkromné organizácie, nasledujú cca rovnakým 

podielom výskumné organizácie a verejné inštitúcie 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dokumentu CVTI SR s názvom “Slovensko v Horizonte 2020. Štatistiky 

účasti 2014 – 2019“ zverejneného dňa 31.3. 2020 na webstránke www.eraportal.sk  

Z vyššie uvedených údajov publikovaných CVTI SR za rámcový program Horizont 2020 

z obdobia jeho doterajšej realizácie 2014 - 2019 je zrejmé, že napriek nízkej účasti v programe 

v porovnaní s ostatnými krajinami Slovensko má potenciál aj pre priority, ktoré sú preň výzvou, 

čo považujeme za nevyhnutné vo väčšej miere zohľadniť pri aktualizácii Stratégie RIS3 SK. 

7.2.3 Oblasti VaV s najväčším potenciálom medzinárodnej spolupráce z hľadiska 
konceptu Industry 4.0  

Na základe analýzy celkového inovačného prostredia realizovanej zo strany GTA v rámci ZL 

č.1, už v rámci ZL č.1 riešiteľ konštatoval, že SR bude čeliť nutnosti prispôsobenia sa konceptu 

Industry 4.0 vo všetkých rovinách, a to od  úrovne a systému vzdelávania, cez inovácie a 

digitalizáciu odvetví, až po vplyvy na trh práce, či požiadavky na kvalitu podnikateľského 

prostredia. Vysoká miera reindustrializácie a podielu priemyslu na HDP krajiny predstavuje 

do budúcnosti kľúčovú výzvu pre hospodársku politiku v spojitosti s digitálnou 

transformáciou, disponibilitou pripravenej a kvalifikovanej pracovnej sily, či pripravenosťou 

vzdelávacieho systému v SR. Vážnosť situácie ilustruje aj analýza OECD („Riziko 

automatizácie pre pracovné miesta v krajinách OECD“), ktorá SR zaraďuje medzi krajiny, 

ktorých pracovná sila patrí medzi najohrozenejšie z hľadiska nadchádzajúcej digitálnej 

transformácie. Ambíciou SR v oblasti konkurencieschopnosti hospodárstva by v nasledujúcom 

období v rámci podpory celkového inovatívneho potenciálu SR na všetkých úrovniach mala 

byť podpora investícií zvyšujúcich pridanú hodnotu, s akcentom na podnikový výskum a 

inovácie a vysokú technologickú vyspelosť. Uvedené potvrdzuje aj Správa o Slovensku 2019 

vypracovaná Európskou komisiou, ktorá medzi výzvami pre Slovensko uvádza aj 

automatizáciu, robotizáciu a digitalizáciu. 

Vychádzajúc z výsledkov analýzy vykonanej v rámci ZL č.8 konštatujeme, že z pohľadu 

konceptu Industry 4.0 je možné na Slovensku z geografického hľadiska určiť tri hlavné 

centrá, kde sa realizuje výskum a vývoj pre jednotlivé technologické oblasti Industry 4.0, a to 

Bratislava plus Trnava (v Trnave sídli Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave), 



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

238 

Košice a Žilina. Bratislava sa relatívne špecializuje v oblastiach pokročilá robotika, 

priemyselný internet a IoT, ako aj simulácie. Žilinský kraj je relatívne špecializovaný v oblasti 

simulácie. V prípade Košického kraja sa tímy zameriavajú rovnomernejšie na viacero 

technologických oblastí konceptu Industry 4.0.  

Konkrétne ide predovšetkým o 20 rôznych tímov, ktoré sa venujú témam Industry 4.0 v rámci 

štyroch organizácií verejného sektora, ktoré boli v rámci ZL č.8 identifikované ako kľúčoví 

aktéri rozvoja konceptu Industry 4.0 v SR vo väzbe na medzinárodné prostredie vychádzajúc 

z ich zapojenia do predložených projektových žiadostí programu Horizont 2020, z ktorého je 

podporovaný excelentný výskum a vývoj. Ide o nasledovné VaV organizácie: 

- Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU v Bratislave), 

- Technická univerzita v Košiciach (TUKE), 

- Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA),  

- Slovenská akadémia vied (SAV), 

Podrobnejšie sa im, ako aj spôsobu určenia ich kľúčovej relevantnosti ku konceptu Industry 

4.0 z hľadiska medzinárodnej spolupráce venujeme v podkapitole 7.2 Hlavní stakeholderi VaV 

na Slovensku a ich vplyv na rozvoj medzinárodnej spolupráce. 

Uvedených 20 tímov pôsobí na rôznych pracoviskách/organizačných jednotkách uvedených 

štyroch verených VaV organizácií a boli nimi identifikované ako ich strategickí partneri.87 

Týchto 20 tímov bolo v rámci riešenia ZL č.8 ďalej oslovených prostredníctvom dotazníkov a 

riadených osobných rozhovorov. V rámci prieskumu bolo zisťované primárne pôsobenie 

jednotlivých pracovísk v rámci technologických domén Industry 4.0, a to:  

 Pokročilá robotika, 

 Priemyselný internet a IoT, 

 Simulácia, 

 Rozšírená realita, 

 Aditívna výroba, 

 Big data, 

 Cloud, 

 Kybernetická bezpečnosť, 

 Umelá inteligencia. 

Vyššie uvedené technologické domény vychádzajú z Akčného plánu inteligentného priemyslu 

SR, ktorý bol schválený vládou SR v októbri 2018 a ktorého účel je priamo napojený na RIS3 

SK. Možno ich považovať za priority z hľadiska smerovania VaV pre rozvoj konceptu Industry 

4.0 na Slovensku. 

                                                
87 Na STU v Bratislave pôsobí celkovo 10 tímov a pokiaľ ide o ľudské zdroje, STU v Bratislave má najväčší potenciál ľudských 

zdrojov z kvantitatívneho hľadiska. Nasleduje TUKE (6 tímov) a UNIZA (3 tímy). V rámci univerzít sa jedná o rôzne pracoviská 

pôsobiace na rôznych fakultách. V prípade SAV sa jedná len o Ústav informatiky, teda o jednu zložku SAV.  



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

239 

Všetky pracoviská (celkovo 20 tímov) uviedli pôsobenie v rámci viacerých technologických 

domén konceptu Industry 4.0. Majorita tímov/pracovísk pôsobí v 3 - 5 doménach a preukazuje 

technologickú špecializáciu. Len jedno pracovisko uviedlo zameranie len na jednu 

oblasť/technologickú doménu, čo poukazuje na jeho vysokú špecializáciu.88 Jedno pracovisko 

uviedlo, že pôsobí v 8 doménach.  

Tímy STU a TUKE pôsobia vo všetkých technologických oblastiach. UNIZA pôsobí v celkovo 

ôsmych technologických oblastiach, SAV (reprezentovaná jedným ústavom) v šiestich. TUKE 

a UNIZA sú z hľadiska pôsobenia tímov proporčne najväčšie. Počet tímov v oblasti robotiky je 

rovnaký v prípade oboch univerzít. STU je celkovo najaktívnejšia v prípade priemyselného 

internetu a IoT, ale aj simulácii. Naopak TUKE je najaktívnejšia v oblasti big data a umelej 

inteligencie.  

Z prieskumu vyplynulo, že najviac pracovísk pôsobí v nasledovných oblastiach, ktoré 

reprezentujú takmer 62 % možností vybraných respondentmi - to znamená, že v uvedených 

oblastiach sa realizuje najviac VaV aktivít a predstavujú aktuálne preferované zameranie: 

 Pokročilá robotika, 

 Priemyselný internet a IoT, 

 Simulácia, 

 Umelá inteligencia. 

Graf 31 Pôsobenie tímov v jednotlivých technologických oblastiach 

 

Zdroj: Spracované na základe autorského prieskumu v rámci ZL č.8 

                                                
88 Ďalší výskum však ukázal, že aj toto pracovisko zamerané na aditívnu výrobu realizuje VaV v rôznych komplementárnych 

oblastiach konceptu Industry 4.0. To poukazuje na skutočnosť previazanosti jednotlivých technologických domén. 
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Naopak, medzi najmenej zastúpené technologické domény patria kybernetická bezpečnosť a 

aditívna výroba. 

Vychádzajúc z výsledkov dotazníkového prieskumu realizovaného v rámci ZL č.8 

konštatujeme, že v horizonte 5 rokov vnímajú respondenti zvyčajne nárast významu všetkých 

deviatich technologických domén Industry 4.0, a to tak z hľadiska pôsobenia verejných VaV 

organizácií v jednotlivých technologických doménach, ako aj z hľadiska potrieb súkromného 

sektora. V prípade, že z dotazníkového prieskumu nevyplynul pri niektorej doméne nárast jej 

významu v horizonte 5 rokov, ostal jej význam na súčasnej úrovni. Ani v prípade jednej domény 

nedošlo pri hodnotení jej významu respondentmi k poklesu jej predpokladaného významu v 

najbližších 5 rokoch. Respondenti sa pritom vyjadrovali ku každej technologickej doméne 

samostatne. Podrobne sú výsledky prieskumu spracované v rámci ZL č.8.  

Verejné VaV organizácie už v súčasnosti spolupracujú na riešení VaV projektov v spolupráci 

s priemyselnými partnermi, čo platí o všetkých technologických doménach Industry 4.0. Všetky 

štyri vyššie uvedené kľúčové VaV organizácie pre oblasť Industry 4.0 boli prostredníctvom už 

spomínaného dotazníkového prieskumu a riadených osobných rozhovorov oslovené aj 

s cieľom identifikácie domácich a zahraničných verejných VaV organizácii a podnikov, 

s ktorými spolupracujú a plánujú túto spoluprácu dlhodobo rozvíjať a posilňovať a 

ktorých považujú za strategických nadpriemerne kvalitných partnerov (teda nejedná sa 

o ad hoc/nárazovú spoluprácu). V rámci ZL č.8 sú podrobne spracované siete domácich aj 

zahraničných spoluprác uvedených stakeholderov VaV, a to až na úroveň jednotlivých 

pracovísk (fakúlt, katedier, resp. ústavov), z tohto dôvodu sa tomu v rámci ZL č.7 v tejto miere 

podrobnosti opätovne nevenujeme. Za nevyhnutné však považujeme uviesť, že aktéri druhého 

stupňa, t. j. organizácie, ktoré boli identifikované ako kľúčoví/strategickí partneri štyroch vyššie 

uvedených VaV organizácií vybraných z mapovania medzinárodnej VaV spolupráce (Horizont 

2020) a boli oslovené prostredníctvom dotazníkov a riadených osobných rozhovorov89, 

identifikovali ďalšiu rozsiahlu skupinu subjektov (domácich a zahraničných VaV organizácií 

a firiem), ktoré považujú za svojich strategických partnerov v jednotlivých technologických 

doménach Industry 4.0. Zo všetkých týchto subjektov bola vytvorená sieť spolupráce. VaV 

organizácie a firmy uvedené v sieti spoluprác boli identifikované niektorým z významných 

tímov ako strategický, nadpriemerne kvalitný partner, s ktorým plánujú spoluprácu dlhodobo 

rozvíjať a posilňovať.  

 

 

 

 

 

                                                
89 Ide o vyššie uvedené fakulty, katedry a ústavy STU v Bratislave, TUKE, UNIZA a SAV. 
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Graf 32 Sieť spoluprác domácich, zahraničných VaV organizácií a firiem v oblasti Industry 4.0 

 

 

 

 

Zdroj:  Spracované na základe autorského prieskumu v rámci ZL č.8 

Vyššie uvedený obrázok znázorňuje širokú sieť vzťahov zloženú z viac ako 150 bodov 

(subjektov) a viac ako 200 väzieb/spoluprác. Takmer polovicu bodov (subjektov) tvoria 

domáce alebo zahraničné podniky. Každý oslovený vedecko-výskumný tím uviedol spoluprácu 

s praxou. Vedecko-výskumné tímy zo Slovenska intenzívne spolupracujú aj so zahraničnými 

vedecko-výskumnými organizáciami. Väčšinou sú nimi univerzity pôsobiace v krajinách EÚ, 

ale aj v krajinách ako USA, Čína, Taiwan, Nový Zéland, Honkg Kong, Mexiko a ďalšie.  

Najčastejšie subjekty uvádzali spoluprácu v oblastiach pokročilá robotika, priemyselný internet 

a IoT, simulácia a umelá inteligencia. Najmenej sa objavovala téma kybernetickej bezpečnosti. 
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V prípade, že je v obrázku čiara o niečo hrubšia, znamená to že organizácie spolupracujú na 

viacerých témach. 

Zo zahraničných univerzít respondenti prieskumu často uvádzali spoluprácu s Technickou 

univerzitou v Ostrave alebo VÚT (Vysoké účení technické) v Brne. Z firiem uviedlo viacero 

respondentov spoluprácu so spoločnosťami Siemens, s.r.o, Photoneo, s.r.o, Matador, a.s., 

Volkswagen Slovakia, a.s., US Steel, ZŤS VVÚ Košice alebo VUJE Trnava. Medzi 

spolupracujúcimi subjektami spomedzi zahraničných mimo univerzitných výskumných 

inštitúcií, ktoré respondenti uviedli, je napríklad aj jedna z najväčších výskumných inštitúcií  v 

Rakúsku - Joanneum Research Forschungsgesellschaft GmbH. Táto výskumná inštitúcia 

reprezentuje výskum na špičkovej medzinárodnej úrovni a najvyššiu vedeckú excelentnosť 

a riešiteľský tím ju uviedol už v rámci medzinárodného porovnania SR s Rakúskom. Zaujíma 

kľúčové postavenie v Rakúsku v oblasti prenosu technológií a poznatkov a ponúka riešenia a 

technológie pre hospodárstvo, priemysel a verejný sektor. Je zameraná na 6 oblastí výskumu: 

materiály, zdravie, digitalizácia, politika, robotika a život. 

Výsledkom spolupráce vedecko-výskumných tímov sú najčastejšie články, príspevky na 

konferencie, projekty, stratégie, publikácie, ale aj patenty alebo prototypy.  

V prípade spolupráce s firmami ide často o výskum a vývoj podľa požiadaviek firiem. 

Výsledkom spolupráce bol napríklad aj priemyselný vzor, funkčný prototyp, softvérový produkt. 

Vedecko-výskumné tímy môžu podnikom poskytovať konzultácie, alebo riešiť spoločné 

projekty. 

Pri spolupráci so zahraničnými vedecko-výskumnými organizáciami sú výsledkom napríklad 

aj spoločné výskumné projekty v rámci programu Horizont 2020, publikácie a veľmi často 

najmä mobility – prednáškové či študijné pobyty alebo organizácia workshopov. Výsledkom 

spolupráce so zahraničnou univerzitou bolo napríklad aj vybudovanie experimentálneho 

pracoviska. 

 

7.3. Hlavní stakeholderi VaV na Slovensku a ich vplyv na rozvoj 

medzinárodnej VaV spolupráce 

Vo všeobecnosti možno subjekty, ktoré majú vplyv na rozvoj medzinárodnej spolupráce 

v oblasti VaV rozdeliť do nasledovných 4 hlavných skupín, ktoré sa v niektorých ohľadoch 

čiastočne prelínajú: 

1. subjekty s právomocou ovplyvňovať jej strategické/tematické/odvetvové/obsahové 

zameranie,  

2. subjekty zabezpečujúce financovanie VaV a podpornú činnosť v oblasti rozvoja 

medzinárodnej VaV spolupráce, vrátane šírenia výsledkov VaV, 

3. subjekty priamo realizujúce výskum a vývoj, 

4. subjekty vytvárajúce dopyt po inovačných riešeniach, objavoch a vynálezoch a sú 

potenciálnymi užívateľmi výsledkov VaV.  
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7.3.1 Subjekty s právomocou ovplyvňovať zameranie VaV 

K rozvoju medzinárodnej spolupráce v oblasti VVaI prispievajú na úrovni štátu najmä národné 

politiky a nástroje na podporu výskumu, vývoja a inovácií, z ktorých následne vychádza ďalšia 

súvisiaca podpora z EÚ a zapájanie sa do medzinárodných programov. Dôležitú úlohu z 

tohto hľadiska zohráva zákonodarná a výkonná moc (najmä vláda a jednotlivé 

ministerstvá).  

Kým do r. 1989 boli veda a výskum a ich financovanie v SR riadené  a podporované štátom, 

v nasledujúcom období  význam vedy a techniky klesal z dôvodu neschopnosti presadiť sa v 

trhovej ekonomike. Veda a technika tak dlhodobo zostala len v režime udržiavania rezortných 

a štátnych vedecko-výskumných inštitúcií, čím sa zároveň strácala ich úloha podpory 

a rozvoja podnikateľského sektora. 

Po vstupe do EÚ v roku 2004 realizovala Slovenská republika rozsiahle systémové reformy, 

vrátane reformy verejných financií. Veľká časť slovenskej konkurencieschopnosti však bola 

založená najmä na výhode lacnej pracovnej sily, ktorá súvisela so zameranosťou priemyslu 

na sektory s nízkou pridanou hodnotou a s nízkym využívaním výskumu a inovácií. 

V období od vstupu SR do EÚ, najmä v čase prípravy 1. programového obdobia EÚ 2007 - 

2013, dochádza k príprave viacerých koncepčných materiálov a stratégií zameraných na 

posilnenie vedy a výskumu ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti slovenského 

hospodárstva a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. Uvedené 

iniciatívy reagovali na stav prostredia vedy a výskumu v SR, jeho potreby a identifikované 

príležitosti.  

Kľúčové národné dokumenty na podporu výskumu, vývoja a inovácií v súčasnosti 

reprezentujú: 

 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) do roku 2020 (v 

roku 2019 bol spustený proces jej aktualizácie pre programové obdobie 2021 - 2027), 

 Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej 

republiky (nadväzujúci na proces EDP), 

 Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II), časť týkajúca sa predchádzajúceho 

OP VaI, 

 Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko, 

 Akčný plán inteligentného priemyslu SR. 

Nedostatkom však je absentujúca Štátna politika výskumu, vývoja a inovácií (mala byť 

vypracovaná do decembra 2017), nakoľko Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky, 

ktorý bol schválený vládou v roku 2007,  sa týkal obdobia do roku 2015. Absencia štátnej 

politiky v oblasti VaV sa prejavuje napr. aj v nepreviazanosti jednotlivých tém výskumu 

v národnom a medzinárodnom meradle, v nekoncepčnom zapájaní sa SR do medzinárodných 

výskumných infraštruktúr VaV v pozícii člena. Toto sa odzrkadľuje v neplnení si, resp. len 

čiastočnom plnení finančných záväzkov, ktoré z členstva v týchto inštitúciách vyplývajú. Táto 

skutočnosť stavia SR do nevýhodnej pozície a vytvára pre SR bariéru v oblasti rozvoja 

medzinárodnej VaV spolupráce, keďže neplnenie/čiastočné plnenie si finančných záväzkov 
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posúva SR na okraj v konzorciách na medzinárodných projektoch. Nedostatočné plnenie si 

záväzkov stavia zároveň bariéru zapojeniu sa SR do ďalších medzinárodných konzorcií, účasť 

v ktorých by mohla slovenskú vedu a výskum potenciálne posunúť na vyššiu úroveň. Riešením 

by mohla byť práve Štátna politika výskumu a inovácií, ktorá by ujasnila slovenské priority aj 

v oblasti medzinárodnej VaV spolupráce minimálne na najbližších 10 – 15 rokov.90 

Z legislatívneho hľadiska podmienky poskytovania štátnej podpory výskumu a vývoja, 

postavenie a úlohy orgánov s pôsobnosťou v oblasti vedy a techniky vrátane Agentúry na 

podporu výskumu a vývoja, dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky, národný 

program rozvoja vedy a techniky a informačné zabezpečenie výskumu a vývoja ustanovuje 

Zákon č. 172/2005 Z. z. (Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení 

zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v 

znení neskorších predpisov).  

Z inštitucionálneho hľadiska, vo vzťahu k vláde SR, dôležitú úlohu z hľadiska podpory VVaI 

zohráva Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI SR), ktorá je stálym 

odborným, poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády SR pre oblasť vedy, 

techniky a inovácií. Má za úlohu koordinovať spoluprácu organizácií verejného a súkromného 

sektora pri zabezpečovaní cieľov štátnej vednej, technickej a inovačnej politiky a komplexne 

posudzovať materiály všetkých ústredných orgánov štátnej správy z oblasti vedy, techniky a 

inovácií predkladané na rokovanie vlády SR alebo orgánom EÚ a medzinárodným 

organizáciám. Rada vlády má 23 členov, jej predsedom je podpredseda vlády SR pre 

investície a informatizáciu, podpredsedami sú minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

minister hospodárstva SR, minister financií SR, predseda Slovenskej akadémie vied a 

splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie. 

Čo sa týka ministerstiev, kľúčovú úlohu plní MŠVVaŠ SR, ktoré je ústredným orgánom 

štátnej správy pre oblasť vedy a techniky. Okrem MŠVVaŠ SR dôležitú úlohu má aj 

Ministerstvo hospodárstva SR. Tieto ministerstvá (predovšetkým MŠVVaŠ SR) zriadili 

ďalšie organizácie (samostatne alebo spolu s inou inštitúciou), ktoré sú jednak národnými 

nástrojmi podpory VaV a zároveň aj dôležitými stakeholdermi VaV na Slovensku s vplyvom na 

rozvoj medzinárodnej VaV spolupráce patriacimi do ďalšej skupiny stakeholderov. Týmto 

subjektom sa venujeme v nasledovnom bode. Patria medzi ne APVV (organizácia MŠVVaŠ 

SR a CVTI SR), Výskumná agentúra (organizácia MŠVVaŠ SR), SIEA (organizácia MH SR, 

plní aj úlohy Technologickej agentúry), CVTI SR (organizácia MŠVVaŠ SR), VEGA 

(organizácia MŠVVaŠ SR a SAV), Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli 

(SLORD) – organizácia MŠVVaŠ SR a CVTI SR.  

Dôležitým orgánom zriadeným pri Výskumnej agentúre je Rada Výskumnej agentúry (Rada 

VA), ktorá plní úlohu poradného orgánu ministra školstva pre oblasť implementácie RIS3 SK. 

Je to kolektívny orgán zložený z predsedu, podpredsedu, šestnástich členov rady (verejný 

a súkromný sektor), stálych pozorovateľov a expertov ad hoc. Predsedom rady je minister 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podpredsedom rady je minister hospodárstva SR. 

                                                
90 Vyplýva zo Zápisnice z 15. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie zo dňa 24. júna 2019. 



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

245 

Rada VA sa vyjadruje najmä: 

- k vecnému, časovému a zdrojovému harmonogramu výziev, obsahovým tézam výziev 

pripravovaných MŠVVaŠ SR v intenciách, ktoré umožňuje OP a pravidlá pre 

implementáciu EŠIF, 

- k vecnej, časovej a zdrojovej realizácii a obsahu intervencií z iných nástrojov, 

programov realizovaných Výskumnou agentúrou a MŠVVaŠ SR, ktoré prispievajú k 

plneniu cieľov v rámci dokumentu RIS3 SK a iným aktivitám Výskumnej agentúry. 

Ďalším dôležitým orgánom je aj Rada Technologickej agentúry pre implementáciu RIS3, 

ktorá bola zriadená pri SIEA ministrom hospodárstva SR a je poradným odborným orgánom 

ministra. SIEA úlohy tejto rady plní od roku 2015 v súlade so stratégiou RIS3 SK. Radu tvoria 

na základe princípu partnerstva zástupcovia verejnej a súkromnej sféry v pomere 50:50, 

pričom časť členov sú zároveň členmi Výskumnej agentúry MŠVVaŠ SR. Členmi Rady sú 

zástupcovia najvýznamnejších zamestnávateľských zväzov, odborných združení a iných 

profesijných organizácií, zástupcovia výskumných inštitúcií a vysokých škôl, pričom zasadnutí 

Rady sa zúčastňujú pozorovatelia a experti ad hoc podľa prerokovávaných tém.  

Ako vyplýva aj zo zloženia uvedených rád, pri formovaní strategického, tematického, 

odvetvového či obsahového zamerania VaV v našej krajine sú dôležité aj  subjekty uvedené 

v ďalších skupinách hlavných stakeholderov. Okrem nich v oblasti vplyvu na strategické 

zameranie VaV a medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti zohrávajú dôležitú úlohu aj rôzne 

asociácie/združenia, ako napr. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Asociácia 

priemyselných zväzov, Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií, IT 

Asociácia Slovenska, Klub 500 a pod. 
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7.3.2 Subjekty zabezpečujúce financovanie VaV a podpornú činnosť v oblasti rozvoja 
medzinárodnej VaV spolupráce, vrátane šírenia výsledkov VaV 

 

a) subjekty zabezpečujúce financovanie VaV 

 

Čo sa týka finančnej podpory VaV na Slovensku z národných verejných zdrojov, 

hlavnou národnou agentúrou je APVV, nasledovaná SIEA. Dôležitú úlohu v oblasti 

finančnej podpory VaV z národných zdrojov zohráva tiež Vedecká grantová agentúra VEGA. 

 

Okrem nich zabezpečujú financovanie VaV aj priamo MŠVVaŠ SR a MH SR v rámci 

prerozdeľovania prostriedkov na VaV zo štrukturálnych fondov EÚ, na čom sa podieľajú aj 

Výskumná agentúra a SIEA.  

APVV 

APVV je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom 

kapitoly ministerstva školstva a je zriadená na účel podpory výskumu a vývoja poskytovaním 

finančných prostriedkov na riešenie projektov. Jej hlavným poslaním je  podporovať špičkový 

základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj a to vo všetkých odboroch vedy a techniky. 

V rámci svojho poslania poskytuje finančné prostriedky na riešenie:   

 projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky,  

 projektov v rámci programov agentúry,  

 projektov v rámci bilaterálnych alebo multilaterálnych zmlúv o medzinárodnej vedecko-

technickej spolupráci, projektov v rámci účasti SR v medzinárodných programoch 

výskumu a vývoja a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív Európskej 

únie v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu.  

APVV podporuje zvýšenie účasti slovenských organizácií VaV na riešení projektov v doteraz 

najväčšom výskumnom a inovačnom programe EÚ Horizont 2020. Túto podporu reprezentuje 

napr. verejná výzva zameraná na refundáciu nákladov rámcového programu EÚ pre 

výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 (PP H2020). V roku 2018 v rámci PP 

Horizont 2020 agentúra financovala 53 projektov v celkovej výške 112 tis. EUR.  

V rámci štátnej pomoci na riešenie projektov VaV bola v roku 2018 zo strany APVV 

poskytnutá pomoc 36 subjektom v celkovej sume cca 2,5 mil. EUR. Minimálnu pomoc ad hoc 

poskytla APVV 9 subjektom vo výške 25 tis. EUR na projekty podporené v rámci programu PP 

H2020. 

V rámci bilaterálnej spolupráce bolo najviac prostriedkov v  roku 2018 alokovaných na výzvy 

s Čínou (720 tis. EUR) a Izraelom (480 tis. EUR). Na bilaterálne projekty s ďalšími krajinami  

(Portugalsko, Poľsko, Srbsko a Kórea) bolo alokovaných vo výzvach po 66 tis. až 80 tis. EUR. 

Projekty mohli mať charakter základného alebo aplikovaného výskumu alebo vývoja. Žiadateľ 

si sám vyberal vedný odbor, pričom projekt musel spĺňať podmienku súladu s RIS3 SK. 
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Z celkového počtu 242 podaných projektov v roku 2018 bolo podporených 62 projektov (25 

%). 

V roku 2019 bola vyhlásená všeobecná výzva (VV 2019) na riešenie projektov výskumu 

a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Výzva nemala obmedzenia 

vecného zamerania predkladaných projektov ani vedných odborov, požiadavkou bolo však 

definovať projekt v oblasti základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo vývoja. 

Zámerom výzvy bolo zvýšiť kvalitu VaV.  

Okrem tejto výzvy bola v roku 2019 vyhlásená aj výzva na podporu mladých vedeckých 

pracovníkov s označením MVP 2019, ktorej cieľom bolo zvýšiť atraktívnosť kariéry mladých 

vedeckých pracovníkov podporením ich zapojenia do riešenia projektov VaV, ako aj do 

publikačnej činnosti výsledkov VaV. Podpora sa realizovala formou paušálnej refundácie 

oprávnených nákladov vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka v 

stanovenej výške.  

V roku 2019 bola vyhlásená tiež multilaterálna výzva Dunajskej stratégie 2019 v súlade 

s Programom na financovanie projektov multilaterálnej vedecko-technickej spolupráce 

v dunajskom regióne, ktorého cieľom je riešenie spoločných projektov podporujúcich 

spoluprácu medzi organizáciami dotknutých krajín a Francúzskej republiky. Program bol 

podpísaný 14.7.2016, pričom dotknutými krajinami sú Rakúsko, ČR, Srbsko a Slovensko. 

Cieľom výzvy bolo nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej 

spolupráce medzi krajinami dunajského regiónu a Francúzska.  

Okrem tejto multilaterálnej výzvy APVV podporuje multilaterálnu spoluprácu a aktívnu účasť 

slovenských špičkových pracovníkov a kolektívov výskumu a vývoja aj prostredníctvom 

dofinancovania nákladov na realizáciu návrhov výskumných projektov 7. RP, ktoré 

získali podporu od EK v 7. rámcovom programe ES na výskum, technologický rozvoj 

a demonštračné činnosti. V rámci tejto výzvy je možné dofinancovať úspešným žiadateľom 

aktivity až do výšky 25% celkových oprávnených nákladov poskytnutých na základe 

rozhodnutia EK, a to vrátane záverečného príspevku vyplateného po skončení riešenia 

projektu 7. rámcového programu. 

APVV realizuje podporu medzinárodnej VaV spolupráce prostredníctvom podpory projektov 

podaných vo všeobecných výzvach, v bilaterálnych a multilaterálnych výzvach na 

medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu, podpory zapojenia do projektov EÚ v programe 

Horizont 2020 v spolupráci so sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR. Okrem toho 

implementuje programy Agentúry, ktorých realizácia má podporiť spoluprácu 

s podnikateľských sektorom, ako aj mladých výskumných pracovníkov. Je dominantnou 

národnou grantovou agentúrou podporujúcou výskum a vývoj na Slovensku zo 

štátneho rozpočtu. Možno však konštatovať, že už niekoľko rokov si môže svoje 

poslanie plniť len v obmedzenej miere, nakoľko v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. 

(Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 

Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov)  je súčasťou jej poslania prostredníctvom programov agentúry 

napĺňať vybrané zámery a ciele v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej 
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politiky. Tento bol schválený vládou v roku 2007 s časovým horizontom 2015. Odvtedy v SR 

štátna politika VVaI absentuje. Na rozdiel od SR v susediacej ČR, s ktorou bolo 

uskutočnené aj medzinárodné porovnanie, smerovanie VVaI je definované na národnej 

úrovni „Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 

2020“, čo môže byť aj jedným z dôvodov jej lepšieho a strategickejšieho napredovania 

v oblasti VVaI a medzinárodnej VaV spolupráce. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)  

SIEA bola zriadená v roku 1999 ako štátna príspevková organizácia Ministerstvom 

hospodárstva SR. Medzi jej najdôležitejšie úlohy z hľadiska podpory rozvoja VaV a 

medzinárodnej VaV spolupráce patria nasledovné úlohy: 

 od roku 2007 plní štátne úlohy v oblasti podpory inovácií, sleduje a vyhodnocuje 

inovačné aktivity na Slovensku a navrhuje opatrenia na ich podporu; 

 v programovom období 2007 – 2013 administrovala výzvy v rámci OP 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktoré okrem iného zahŕňali aj opatrenia 

podporujúce inovačné aktivity v podnikoch a inovácie a technologické transfery; 

 v programovom období 2014 - 2020 administruje výzvy v rámci OP Kvalita životného 

prostredia a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v rámci ktorého 

administruje výzvy zamerané na podporu inovácií a technologického transferu a na 

podporu technologického a aplikovaného výskumu (časť predchádzajúceho 

operačného programu OP VaI); 

 administruje programy medzinárodnej spolupráce, v rámci ktorých je účelom štátnej 

dotácie podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu 

a experimentálneho vývoja v záujme riešenia spoločných projektov priemyselného 

výskumu a experimentálneho vývoja v rámci bilaterálnej alebo multilatelárnej 

medzinárodnej spolupráce zmluvných strán v oblastiach spoločného záujmu, najmä 

takých, ktoré by bez poskytnutia pomoci nebolo možné zrealizovať. Malo by sa tak 

zvýšiť množstvo výsledkov v priemyselnom výskume a experimentálnom vývoji 

uplatniteľných v praxi, zlepšiť prístup k znalostiam, k vývoju moderných technológií 

a procesov, ako aj posilniť konkurencieschopnosť zúčastnených partnerov. Ide 

napríklad o bilaterálny program, ktorý bol spustený v roku 2016: Program 

medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael; 

 zúčastňuje sa na medzinárodných programoch prostredníctvom medzinárodných 

projektov v oblasti inovácií a v oblasti podpory udržateľného využívania obnoviteľných 

zdrojov energií a zvyšovania energetických úspor. Aktuálne sa podieľa na niekoľkých 

medzinárodných projektoch v oblasti podpory udržateľného využívania obnoviteľných 

zdrojov energií a zvyšovania energetických úspor a tiež v oblasti inovácií, pričom 

v oblasti inovácií ide aktuálne o projekt  z programu Interreg Europe - Medzinárodný 

projekt spolupráce klastrov ClusterFY - ktorého cieľom je vytvoriť podmienky pre 

integráciu klastrov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom 

zvyšovania potenciálu ich hodnotových reťazcov, rastu schopností komercionalizovať 

znalosti a vytvárať revolučné inovačné riešenia – hlavne v prioritných oblastiach 

inteligentnej špecializácie SR. Realizácia projektu začala v januári 2017 a bude trvať 



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

249 

60 mesiacov. V programovom období 2007 - 2013 SIEA realizovala najmä projekty v 

rámci európskych komunitárnych programov, ktorými sú Inteligentná Energia – 

Európa (IEE) a 7. rámcový program (FP7). V priebehu rokov 2011 – 2016 sa 

podieľala na riešení niekoľkých medzinárodných projektov v oblasti inovácií z 

medzinárodného programu Interreg Central Europe, ktorého cieľom je podporovať 

spoluprácu medzi krajinami strednej Európy: 

 v súlade so stratégiou RIS3 SK implementuje SIEA dva národné projekty, a to: 

“Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky” a “Podpora rozvoja kreatívneho 

priemyslu na Slovensku”. Oba projekty prispievajú ku zvýšeniu konkurencieschopnosti 

slovenských mikro-, malých a stredných podnikov zvýšením ich inovačnej schopnosti, 

vytváraním kreatívnych klastrov a sietí, čím nepriamo pôsobia na zvýšenie 

medzinárodnej spolupráce; 

 od roku 2015 plní SIEA aj úlohy Technologickej agentúry v súlade so stratégiou RIS3 

SK, ako je uvedené vyššie. 

Ako vyplýva z úloh realizovaných SIEA v oblasti rozvoja medzinárodnej VaV 

spolupráce, po APVV ide o 2. najdôležitejšiu národnú grantovú agentúru. Táto inštitúcia 

je zároveň príkladom stakeholdera, u ktorého dochádza k vyššie spomenutému 

prelínaniu úloh, keďže plní jednak úlohy grantovej agentúry a podieľa sa na podpore 

financovania VVaI a medzinárodnej VaV spolupráce a zároveň sa sama ako 

spoluriešiteľ zúčastňuje medzinárodných projektov z rôznych medzinárodných 

programov v oblasti inovácií a podpory udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov 

energií a zvyšovania energetických úspor. 

MŠVVaŠ SR 

Okrem toho, že MŠVVaŠ SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť vedy a techniky, 

do decembra 2019 plnilo aj úlohu Riadiaceho orgánu pre OP VaI a ako riadiaci orgán vyhlásilo 

aj niekoľko vyzvaní pre národné projekty a 1 vyzvanie pre veľký projekt. Po zlúčení OP VaI 

s OP II plní MŠVVaŠ SR úlohu Sprostredkovateľského orgánu pre OP II. Svoju pôsobnosť 

sprostredkovateľského orgánu (do decembra 2019 riadiaceho orgánu) vykonáva aj 

prostredníctvom Výskumnej agentúry. Okrem toho, že zabezpečuje financovanie VaV 

a finančnú podporu medzinárodnej VaV spolupráce cez ním zriadené organizácie, ako sú 

APVV či VEGA, v uvedenej pozícii zabezpečuje toto financovanie aj priamo v rámci 

poskytovania spolufinancovania projektov financovaných z fondov EÚ zo štátneho rozpočtu. 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Okrem iného, toto ministerstvo v programovom období 2007 – 2013 plnilo úlohy Riadiaceho 

orgánu pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V programovom období 2014 – 

2020 plní úlohy Sprostredkovateľského orgánu pre OP II, a to v prípade výziev a projektov 

(samostatne dopytovo-orientovaných aj národných projektov) zameraných na podporu 

inovácií a technologického transferu, na podporu technologického a aplikovaného výskumu 

a na podporu konkurencieschopnosti MSP (časť predchádzajúceho OP VaI). Svoju pôsobnosť 

sprostredkovateľského orgánu vykonáva aj prostredníctvom SIEA. Aj po zlúčení OP II a OP 

VaI v decembri 2019 MH SR voči prijímateľom aj žiadateľom vystupuje ako poskytovateľ (do 
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decembra 2019 MH SR plnilo spolu s Výskumnou agentúrou úlohu Sprostredkovateľského 

orgánu pre OP VaI pod Riadiacim orgánom, ktorým bolo MŠVVaŠ SR). Okrem toho, že 

zabezpečuje financovanie VaV a finančnú podporu medzinárodnej VaV spolupráce cez ním 

zriadenú organizáciu, akou je SIEA, v uvedenej pozícii zabezpečuje toto financovanie aj 

priamo v rámci poskytovania spolufinancovania projektov financovaných z fondov EÚ zo 

štátneho rozpočtu. 

V zmysle vyššie uvedeného, obidve inštitúcie - MŠVVaŠ SR aj MH SR – zohrávajú 

dôležitú úlohu z hľadiska prerozdeľovania finančných prostriedkov z EŠIF smerujúcich 

do rozvoja VaV a medzinárodnej VaV spolupráce - v súčasnosti prostredníctvom OP II 

(do decembra 2019 OP VaI), v minulom programovom období 2007 – 2013 

prostredníctvom OP Výskum a vývoj  a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 

čomu bola podrobne venovaná pozornosť v kapitole 4. 

VEGA 

VEGA je vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, ktorá funguje stabilne od roku 1996. 

Financuje projekty základného výskumu riešené na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých 

ústavov SAV, pričom finančné prostriedky sú vyčlenené z rozpočtu MŠVVaŠ SR a rozpočtu 

SAV. 

Potenciálni riešitelia predkladajú svoje projekty na základe výzvy. Po úspešnom hodnotení je 

im pridelený grant. Hodnotiaci proces sa uskutočňuje v dvoch kolách, pričom medziročne 

počet vyradených projektov v obidvoch kolách klesá. VEGA svojou činnosťou vytvára základňu 

na medzinárodnú vedeckú spoluprácu. Aj vďaka finančným príspevkom VEGA sa zvýšil počet 

publikácií evidovaných v databáze Web of Science Core Collection (WoS CC) v rokoch 2006 

až 2017. Podľa Výročnej správy VEGA za rok 2018 medziročne narástol počet publikačných 

výstupov podporených VEGA vo WoS CC o 33 % (t. j. z 2462 na 3279). Pri projektoch SAV 

medziročný nárast publikačných výstupov predstavuje 22 % (t j. z 837 na 1018) a pri projektoch 

z rezortu školstva 39 % (t. j. z 1625 na 2261). 

VEGA navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi SAV výšku 

dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých 

projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov. 

V roku 2018 na podporu projektov VEGA vyčlenili MŠVVaŠ SR a SAV z vlastných 

rozpočtových prostriedkov celkom 15,27 mil. EUR. Do riešenia projektov VEGA bolo v roku 

2018 zapojených 11 292 riešiteľov, pričom priemerný príspevok na projekt za rok 2018 

predstavoval 8107 EUR v rezorte školstva a 7 250 EUR v SAV. 

Počet všetkých riešiteľov zaregistrovaných v projektoch VEGA so začiatkom riešenia v roku 

2019 bol 6 182, z toho 5 261 evidovaných riešiteľov je z rezortu školstva a 921 z pracovísk 

SAV. Finančné požiadavky na celé obdobie riešenia uvedených projektov boli vo výške  50 

145 077 EUR, čo predstavuje v priemere 52 180 EUR/projekt.  

Podľa údajov uvedených vo Výročnej správe za rok 2018 až cca 80 % finančných príspevkov 

VEGA slúži na úhradu materiálových nákladov projektov (39 %), cestovných nákladov (23 %) 

a na nákup služieb (17%).  
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Na základe uvedených skutočností konštatujeme, že hoci VEGA je prezentovaná ako grantová 

agentúra podporujúca kvalitný základný výskum vo všetkých odboroch vedy a techniky na 

Slovensku, neposkytuje finančnú podporu na samotný základný výskum, ale prevažne na 

pokrytie prevádzkových a bežných nákladov inštitúcií. Na samotný excelentný výskum musia 

tieto inštitúcie vyhľadávať iné možnosti finančného zabezpečenia.  

Pozitívom je, že zdroje VEGA sa rozdeľujú na základe súťažných podmienok (predložených 

projektových zámerov) a vychádzajúc zo zápisnice z 15. rokovania RVVTI SR zo dňa 24. júna 

2019 tento spôsob financovania zvýšil efektívnosť a hospodárnosť vynakladaných výdavkov 

jednotlivých vedecko-výskumných inštitúcií. Kým zástupcovia vysokých škôl na uvedenom 

rokovaní RVVTI SR hodnotili tento prístup financovania vedy pozitívne, zástupcovia 

podnikateľského sektora vnímajú v takomto prístupe chýbajúcu víziu Slovenska, akým 

smerom sa chce v budúcnosti posunúť vo vede. Zástupcovia podnikateľského sektora by 

uvítali, aby sa zdroje vedeckej grantovej agentúry používali na vedecké účely a na bežné a 

prevádzkové náklady boli využívané iné finančné zdroje.  

V kontexte uvedených informácií navrhujeme prehodnotiť prerozdelenie finančných zdrojov 

poskytovaných zo štátneho rozpočtu na projekty VEGA medzi bežnú prevádzku inštitúcií 

vykonávajúcich VaV a samotný základný výskum, a to v prospech navýšenia finančných 

zdrojov priamo na samotný základný výskum. Prevádzkové výdavky VaV inštitúcií navrhujeme 

financovať prevažne z iných zdrojov. Keďže základný výskum  prináša všeobecné poznatky 

a objavy s nejasným potenciálom využitia v praxi, domnievame sa, že by ho mal financovať 

prednostne štát, ktorý chce zabezpečiť všeobecný rozvoj krajiny a naplniť potreby človeka 

neustále objavovať niečo nové.  

b) subjekty zabezpečujúce podpornú činnosť v oblasti rozvoja medzinárodnej VaV 

spolupráce, vrátane šírenia výsledkov VaV 

CVTI SR 

CVTI SR je organizácia MŠVVaŠ SR a patrí medzi najúspešnejšie organizácie, ktoré sa 

zúčastňujú programov financovaných z EÚ. Spolu s MŠVV a ŠR je zriaďovateľom Styčnej 

kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). 

Dôležitým nástrojom tejto inštitúcie na podporu rozvoja medzinárodnej VaV spolupráce je od 

roku 2016 národný projekt „Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom 

priestore“ implementovaný zo strany CVTI SR v súčasnosti rámci špecifického cieľa 9.2 OPII 

Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce. Projekt bol schválený v rámci 

vyzvania na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-RO/NP/2017/1.1.2-01 a je realizovaný od 

januára 2016 s predpokladaným ukončením  v decembri 2023, pričom prispieva k doméne 

RIS3 SK „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“. 

Strategickým cieľom projektu je vytvorenie funkčného systému odbornej podpory účasti 

slovenských inštitúcií z verejného sektora a podnikov v európskom  výskumnom priestore 

a v európskych výskumných a inovačných programoch, kde sa kladie dôraz na špičkový 

výskum vytvárajúci bázu pre budúce unikátne technológie a pokročilé aplikácie. 
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Primárne projekt zlepšuje kvalitu poskytovaných informácií a služieb pre výskumníkov v rámci 

ERA v prioritných oblastiach RIS3 SK.  

Uvedený projekt je zároveň jediným projektom, ktorým sú napĺňané ciele a merateľné 

ukazovatele špecifického cieľa 9.2 OP II. Špecifický ukazovateľ výsledkov programu “Počet 

účastí na projektoch s medzinárodnou spoluprácou” bol pritom naplnený, dokonca prekročený 

už v roku 2017. Východisková hodnota tohto ukazovateľa z roku 2012 bola 45, cieľová hodnota 

na rok 2023 bola stanovená na 80, pričom v roku 2017 bola dosiahnutá hodnota 83 účastí na 

projektoch medzinárodnej spolupráce. V roku 2019 sa počet účastí zvýšil na 89. V roku 2019 

projekt zaznamenal  ďalšie zvýšenie plnenia čiastkových ukazovateľov: približne 1039 

účastníkov informačných dní a seminárov, približne 1050 účastníkov medzinárodných 

konferencií, workshopov, seminárov, tréningov, školení. Celý projekt svojimi aktivitami 

prispieva k podpore a rozvoju medzinárodnej VaV spolupráci. 

Cieľom tejto aktivity je koordinované riadenie medzinárodného networkingu, ktorého 

výsledkom by mala byť zvýšená účasť všetkých typov slovenských výskumných inštitúcií v 

medzinárodných výskumných konzorciách v oblastiach špecializácie RIS3 SK. Podujatia sú 

realizované aj na území Slovenskej republiky, pričom ide o podporu všetkých typov podujatí 

(informačné dni, tzv. match-makingové podujatia) a súvisiacich hodnotiacich a analytických 

činností, ktorých cieľom je zvýšiť účasť výskumných inštitúcií Slovenskej republiky v 

Európskom výskumnom priestore. Podporované sú aj podujatia organizované 

prostredníctvom aktivít styčnej kancelárie Slovenskej republiky v Bruseli, pričom sú 

podporované networkingové podujatia, ktorých cieľom je viac integrovať slovenské výskumné 

inštitúcie do konzorcií, ktoré majú dobré šance byť úspešnými v programe Horizont 2020. 

V projekte sú realizované 2 hlavné aktivity, ktoré sú podrobnejšie špecifikované v podkap. 

4.1.1: 

- Skvalitnenie systému podpory účasti slovenských výskumníkov a inovátorov v 

projektoch medzinárodnej spolupráce, 

- Zlepšenie informovanosti a propagácia slovenského výskumu v európskom 

výskumnom priestore, 

prostredníctvom ktorých sa očakáva zvýšenie záujmu a úspešnosti slovenských výskumníkov 

na medzinárodných výskumných projektoch.  

V rámci týchto aktivít sú poskytované napr. služby špecializovanej formy mentoringu pri 

príprave projektov, prebieha tvorba databázy slovenských vedcov pôsobiacich na 

zahraničných univerzitách s cieľom využitia kontaktov pre tvorbu projektových konzorcií, sú 

realizované národné a medzinárodné podujatia (semináre, workshopy, konferencie v Bruseli 

a na Slovensku), je poskytovaná podpora pri implementácii medzinárodných projektov, 

prevádzkovaná kancelária SLORD (Slovak Liasion Office for Research and Development) v 

Bruseli a pod.. 

Jednou z činností realizovaných v rámci projektu je aj špecializovaná webová stránka pre 

európsky výskumný priestor ERA www.eraportal.sk. Portál ERA je centralizovaným zdrojom 

informácií, ktorý zastrešuje problematiku ERA a je plne funkčný a pravidelne aktualizovaný od 

http://www.eraportal.sk/
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júna 2019. Poskytuje informácie o Európskom výskumnom priestore a možnostiach získania 

grantov z EÚ a tiež relevantné informácie z oblasti vedy a techniky v európskom meradle. 

Súčasne sprostredkováva informácie o iných portáloch/ webových stránkach, ktoré sa venujú 

vede a technike a tiež Európskemu výskumnému priestoru. Je určený širokej laickej a odbornej 

verejnosti, so zreteľom na výskumníkov a žiadateľov o granty, ako aj celú spoločnosť.  

Portál ERA bol aj jednou z oblastí, na ktorú bol zameraný dotazníkový prieskum CVTI SR. 

Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že z 201 respondentov takmer 1/3 (31,3 %) nepozná 

túto webovú stránku, 21,4 % ju využíva občas, 38,8 % síce o nej vie, ale ju nevyužíva a len 

pre 8,5 % je táto webová stránka pravidelným zdrojom informácií k rámcovému programu. 

Vychádzajúc z týchto odpovedí je www.eraportal.sk zdrojom informácií o programe Horizont 

2020 len pre necelú tretinu z 201 respondentov a ďalšia takmer tretina respondentov o nej 

nevie. Táto skutočnosť poukazuje na rezervy v oblasti informovanosti o jej existencii 

a čiastočne aj v samotnom obsahu webstránky. Na otázku, týkajúcu sa toho, aké ďalšie 

informácie by respondenti na webstránke uvítali, odpovedalo síce len 20 respondentov, pričom 

ich odpovede možno zhrnúť do 3 bodov: 

- kompatibilnú terminológiu, 

- lepšiu špecifikáciu pre lesné hospodárstvo, 

- praktické informácie pre záujemcov o Horizont 2020, nielen informácie o úrade. 

CVTI SR je aj národným koordinátorom národných kontaktných bodov (NCP) pre 

program Horizont 2020 na Slovensku, ktoré fungujú ako podpora pri príprave projektov a pri 

hľadaní partnerských organizácií do konzorcií pre projekty program. Národné kontaktné body 

sú vytvorené pre viaceré oblasti, pričom pre každú z nižšie uvedených oblastí plní úlohu 

národného kontaktného bodu CVTI SR, v prípade 2 oblastí je to okrem CVTI SR aj BIC 

Bratislava a v jednom prípade aj SBA. Národné kontaktné body sú vytvorené pre nasledovné 

oblasti: 

- Právne, finančné a etické otázky, 

- Európska rada pre výskum (ERC), 

- Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET), 

- Akcie Marie Sklodowska – Curie, 

- Výskumné infraštruktúry, 

- Informačné a komunikačné technológie, 

- Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie, 

- Vesmír, 

- Prístup k rizikovému financovaniu (úlohy NCP plní okrem CVTI SR aj BIC Bratislava), 

- Inovácia v malých a stredných podnikoch (úlohy NCP plnia okrem CVTI SR aj Slovak 

Business Agency (SBA) a Business Innovation Centre Bratislava (BIC Bratislava), 

- Zdravie, demografické zmeny a kvalita života, 

- Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský 

a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo, 

- Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia, 

- Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava, 

http://www.eraportal.sk/
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- Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny, 

- Európa v meniacom sa svete, 

- Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov, 

- Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť, 

- Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti, 

- EURATOM, 

- Spojené výskumné centrum (JRC). 

Sieť národných kontaktných bodov NCP na Slovensku pre program Horizont 2020 bola tiež 

súčasťou dotazníkového prieskumu realizovaného CVTI SR. Z dotazníkového prieskumu 

CVTI SR vyplynulo, že takmer 1/5 (17,9 %) z 201 respondentov ešte nepočula o sieti NCP pre 

program Horizont 2020 a 41,2 % zo 165 respondentov služby NCP zatiaľ nevyužila, čo odkrýva 

rezervy v oblasti informovanosti o existencii siete NCP na Slovensku a ňou poskytovaných 

službách. Zároveň takmer 90 % z 97 respondentov, ktorí už využili služby NCP, ohodnotilo 

spokojnosť s poskytnutými službami na 5 – stupňovej škále na stupňoch 3 – 5, pričom 5 

znamená veľmi spokojný a 1 znamená veľmi nespokojný. Z uvedeného počtu respondentov 

sa až 82,5 % zúčastnilo informačného dňa alebo iného podujatia organizovaného NCP. 

Aj keď väčšina z 201 respondentov (70,5 %) získava informácie ohľadom programu Horizont 

2020 prostredníctvom vlastných kontaktov a viac ako polovica (58 %) prostredníctvom 

partnerov z iných projektov, národné kontaktné body pre program Horizont 2020 sú zdrojom 

informácií až pre takmer polovicu (43 %) respondentov. 

Za kľúčové informácie, ktoré by respondenti zároveň vyhľadávali za pomoci NCP, 67 % z 97 

respondentov považuje administratívne a finančné pravidlá projektov, 58,8 % aktuálne výzvy, 

50,5 % skúsenosti hodnotiteľov projektov, 41,2 % skúsenosti účastníkov projektu a 40,2 % 

praktické ukážky prípravy projektov.  

Čo sa týka vedomosti respondentov o existencii mentoringových schém poskytovaných CVTI 

SR a SBA na podporu podávania projektov programu Horizont 2020, až viac ako polovica 

(58,2 %) z 201 respondentov nemá vedomosť o ich existencii, čo znova odhalilo rezervy 

v oblasti zabezpečenia informovanosti potenciálnych klientov. Z 84 respondentov, ktorí 

odpovedali na otázku, či využili službu mentoringových schém pri podávaní projektového 

návrhu, len necelá tretina túto službu využila (17,9 % schému CVTI SR a 11,9 % schému 

SBA), 70,2 % respondentov ju nevyužilo.  

Ďalšie služby alebo aktivity, ktoré by respondenti od NCP pre Horizont 2020 uvítali sú 

nasledovné: 

- otázky súvisiace s implementáciou projektu,  

- systematické vzdelávanie účastníkov projektov (pre vedúcich pracovných 

balíkov, výskumných a inovačných lídrov, detailnejšie školenia projektových 

manažérov), 

- aktívnejšiu a užšiu spoluprácu,  

- konkrétnu pomoc pri konkrétnych problémoch,  
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- lobing, 

- konzultácie ponúk Horizontu 2020 (pre proposal checks) s medzinárodnými 

expertmi, 

- poradenstvo pri spracovaní projektového návrhu, 

- lepšiu komunikáciu s Bruselom ohľadne toho, ako majú vyzerať ďalšie 

programové obdobia,  

- manažment a koordináciu s MŠVVaŠ, kde napr. projekty VEGA a APVV sú 

nekompatibilné s programom Horizont 2020 (majú iné tematické zameranie 

a neumožňujú inovácie a CSA projekty),  

- informácie o potenciálnych partneroch, praktické ukážky prípravy projektu 

(tréningy pre podávanie projektových návrhov, nielen implementácií 

projektov),  

- networking v rámci organizácií v SR,  

- viac národných informačných seminárov,  

- aktuálne výzvy, administratívne a finančné pravidlá programu, informácie o 

potenciálnych partneroch projektov, skúsenosti účastníkov projektov, 

praktické ukážky prípravy projektu.  

Okrem uvedených služieb, resp. aktivít by respondenti dotazníkového prieskumu uvítali 

aj iné podporné služby a informácie súvisiace s programom Horizont 2020, o ktoré je 

možné rozšíriť poskytované služby a aktivity nielen siete NCP na Slovensku pre program 

Horizont 2020, ale v prípade niektorých služieb aj iných inštitúcií, ako sú napr. APVV, 

SIEA. Medzi navrhované podporné služby a poskytované informácie patria:  

- zabezpečenie väčšieho počtu ľudí s relevantnými informáciami na telefóne, 

resp. online, 

- pomoc fundovanej osoby s posúdením slabých stránok projektového návrhu, 

s konkrétnymi odporúčaniami na rozšírenie/zúženie/preformulovanie časti 

projektového návrhu, 

- sprostredkovanie kontaktov s EK ako stakeholder meeting,  

- informačné služby v oblasti duševného vlastníctva a iná spolupráca v tejto 

oblasti, 

- podpora riešenia kofinancovania účasti slovenských partnerov v programe 

Horizont 2020, 

- finančný mentoring a osobné poradenstvo online, 

- hľadanie partnerských organizácií, 

- vyhľadávanie tém/ponúk a partnerov/konzorcií adresných pre inštitúciu, 

- marketingová podpora – konzultácie v tejto oblasti. 

Z hľadiska vplyvu CVTI SR na rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV je potrebné 

spomenúť aj národný projekt s názvom „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné 
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počítanie“, ktorý CVTI SR realizovalo v minulom programovom období 2007 – 2013. Cieľom 

projektu bolo vytvoriť vo vybraných univerzitách a pracoviskách SAV centrum vybavené 

vysokovýkonným systémom s výkonnosťou porovnateľnou s výpočtovými kapacitami 

obdobných centier vyspelých krajín. Tieto výpočtové systémy boli pripojené do akademickej 

siete SANET. Prostredníctvom projektu tak bola na Slovensku vybudovaná jedinečná 

počítačová infraštruktúra, ktorá je schopná svojím technickým vybavením zabezpečiť ̌

realizáciu veľmi zložitých numerických výpočtov a je zároveň celoštátnym garantom rozvoja 

vedecko-technických výpočtov pre vedu a vzdelávanie. Projekt predstavuje príspevok k 

rozvoju počítačovej kultúry na slovenských univerzitách a v SAV až po európsku úroveň. Jeho 

realizáciou sa odstránilo značné zaostávanie SR nielen za vyspelými, ale aj susediacimi 

krajinami, pričom okrem svojich partnerov (4 univerzity a 3 pracoviská SAV) umožnil rozvoj 

všetkým univerzitám, vedeckým ústavom SAV, ako aj ďalším výskumným inštitúciám a tiež 

výrobnej praxi.  

Slovak Liaison Office for research and development (SLORD) / Styčná kancelária 

Slovenskej republiky pre výskum a vývoj v Bruseli  

Styčná kancelária Slovenskej republiky pre výskum a vývoj v Bruseli bola zriadená zo strany 

MŠVVaŠ SR a CVTI SR. Svoju činnosť vykonáva od roku 2014 a v rámci nej poskytuje služby 

v oblasti informovania, pri príprave výskumných a inovačných projektov a propagácii 

slovenského výskumu a vývoja. Súčasťou jej služieb je aj možnosť využitia rokovacích 

priestorov priamo v jej priestoroch. Svoje služby poskytuje slovenským výskumníkom 

a vedeckým pracovníkom bezplatne, pričom má niekoľko cieľov, prostredníctvom ktorých 

prispieva k rozvoju medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja, a to: 

- Zlepšenie komunikácie s európskymi inštitúciami v oblasti výskumu a vývoja, 

- Zlepšenie komunikácie s ostatnými inštitúciami pôsobiacimi v Bruseli, 

- Zlepšenie komunikácie s medzinárodnou výskumnou a inovačnou komunitou, 

- Zlepšenie informačných tokov medzi európskymi inštitúciami a slovenskými 

výskumníkmi a inovátormi, 

- Podpora a lobbing slovenskej účasti na tvorbe európskych výskumných 

a inovačných politík, 

- Zviditeľňovanie slovenského výskumu a vývoja na európskej úrovni, 

- Vytvorenie zázemia pre slovenské výskumné inovačné inštitúcie v Bruseli, 

- Identifikácia potenciálnych partnerov a spoluprác, 

- Poskytovanie konzultácií pre slovenských výskumníkov. 

Prevádzka kancelárie SLORD v Bruseli, modernizácia jej webstránky, vrátane integrácie 

s portálom ERA, ako aj odborné podujatia, semináre, workshopy a konferencie v Bruseli a na 

Slovensku zabezpečované zamestnancami kancelárie SLORD sú financované z vyššie 

uvedeného národného projektu Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom 

priestore, ktorý realizuje CVTI SR ako prijímateľ NFP v rámci špecifického cieľa 9.2 OP II 

Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce. 

Vychádzajúc z výsledkov vyššie spomínaného dotazníkového prieskumu, ktorý zrealizovalo 

CTVI SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR, z 201 respondentov má vedomosť o pôsobení tejto 
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kancelárie v Bruseli 62,2 % respondentov, z čoho vyplýva, že viac ako 1/3 respondentov sa 

o existencii tejto kancelárie dozvedela až v čase a prostredníctvom realizácie dotazníkového 

prieskumu, a to napriek tomu, že kancelária SLORD existuje už 6 rokov. 

Zo 125 respondentov takmer všetci zaznamenali informačnú činnosť kancelárie 

prostredníctvom webu, newslettera alebo e-mailovej komunikácie (90,4 %), 63,2 % 

zaznamenalo organizované podujatia ako konferencie, semináre, workshopy, partnerské 

burzy a 26,4 % zaznamenalo odborné konzultácie. Na základe uvedeného možno 

konštatovať, že respondenti, ktorí majú vedomosť o existencii kancelárie SLORD registrujú jej 

informačnú činnosť. Ak vychádzame z predpokladu, že súčasťou tejto informačnej činnosti sú 

aj informácie o pripravovaných podujatiach, tak takmer 2/3 respondentov venujú pozornosť 

obsahu zasielaných informácií zo strany kancelárie a zaujímajú sa o ňou pripravované 

podujatia. Nízka je však informovanosť respondentov o odborných konzultáciách 

poskytovaných kanceláriou, o ktorých bola informovaná len viac ako 1/4 respondentov, čo 

znamená, že tu existuje značný potenciál jej zvýšenia. 

Z uvedeného počtu 125 respondentov takmer 2/3 respondentov považujú za ideálny spôsob 

odberu informácií od kancelárie SLORD odber newslettera (62,4 %), viac ako polovica priamu 

komunikáciu prostredníctvom e-mailu (52,2 %) a samostatné prezeranie webstránky 40,8 % 

respondentov. V prípade uprednostnenia odberu pravidelného mesačného newslettera 

SLORD, 78 % zo 100 respondentov má záujem o informácie výlučne k 

praktickej/implementačnej stránke programu Horizont 2020/Horizont Európa. Polovica 

z uvedeného počtu respondentov má tiež záujem o informácie týkajúce sa politickej agendy 

programu Horizont 2020 a prípravy programu Horizont Európa a takmer polovica aj 

o všeobecné informácie k politikám v oblasti výskumu a inovácií. 42 % respondentov prejavilo 

záujem o podujatia a možnosti partnerských búrz v zahraničí aj v SR. 

Z 51 respondentov sa viac ako 2/3 zúčastnili organizovaných podujatí (68,6 %). Čo sa týka 

kvality podujatí, vychádzajúc z výsledkov prieskumu možno konštatovať, že kancelária 

SLORD pripravuje kvalitné podujatia, s ktorými sú ich účastníci spokojní. Na 5 – stupňovej 

škále hodnotenia kvality navštíveného podujatia, viac ako polovica (60 %) z 35 respondentov 

hodnotila navštívené podujatie ako vynikajúce (stupeň 5), takmer 1/3 (31,4 %) ho hodnotila na 

stupni 4 a 8,6 % na stupni 3. Nikto z respondentov neohodnotil navštívené podujatie ako slabé 

(stupeň 1 a 2). 

Zo 125 respondentov dosiaľ využilo služby kancelárie SLORD 40,8 % respondentov. Kvalitu 

poskytovaných služieb respondenti hodnotili znova na 5 - stupňovej škále, pričom hodnotenie 

5 znamenalo veľmi spokojný a hodnotenie 1 veľmi  nespokojný. Až 86,2 % z 51 respondentov 

ohodnotilo kvalitu poskytovaných služieb na stupni 4 (43,1 %) alebo 5 (43,1 %), 11, 8 % 

respondentov na stupni 3. Veľmi nespokojné boli 2 % respondentov (stupeň 1). Na základe 

výsledkov dotazníkového prieskumu možno konštatovať, že viac ako 4/5 respondentov sú 

spokojní až veľmi spokojní s poskytovanými službami kancelárie. 

Z prieskumu vyplýva, že väčšina respondentov, ktorí už využívajú služby kancelárie, sú s nimi 

spokojní. Rezervy existujú najmä v oblasti informovanosti o samotnej existencii tejto 

kancelárie, ktorú je potrebné zvýšiť. Rovnako je potrebné prehodnotiť  aj rozsah, obsah 
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a spôsob, akými sú  sprístupnené dostupné informácie o poskytovaných službách, keďže ich 

dosiaľ nevyužila ani polovica respondentov. Podobne je potrebné zvýšiť informovanosť 

o odborných konzultáciách. Zároveň odporúčame reflektovať potreby a očakávania 

respondentov, pokiaľ ide o informácie zdieľané kanceláriou prostredníctvom newslettera, ktorý 

za ideálny spôsob odberu informácií od kancelárie SLORD označila väčšina respondentov. 

V budúcnosti je možné zrealizovať dotazníkový prieskum zameraný špecificky na oblasť 

plnenia jednotlivých cieľov kancelárie.  

7.3.3 Subjekty priamo realizujúce vedecko-výskumnú činnosť 

Medzi subjekty priamo realizujúce vedecko-výskumnú činnosť patria vo všeobecnosti štátne a 

verejné vedecko-výskumné inštitúcie, súkromné vedecko-výskumné a akademické inštitúcie, 

súkromné neziskové organizácie a tá časť podnikateľského sektora, ktorá realizuje aj 

vedecko-výskumnú činnosť. Výskum v inštitúciách súkromného či už akademického alebo 

podnikateľského sektora v SR prebieha menej intenzívne a v menšom rozsahu v porovnaní s 

verejným sektorom. Dôvodom sú jednak ďalšie činnosti, ktorým sa súkromná sféra venuje, 

ako aj menšie personálne obsadenie týchto inštitúcií. Najmenej sú aktivity VaV zastúpené v 

súkromnom neziskovom sektore. Pokiaľ ide o priemyselný sektor, nižšia vedecko-výskumná 

aktivita sa prejavuje napr. aj v počte udelených patentov na vynálezy. V roku 2018 bolo 

udelených Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) 114 patentov na vynálezy, z 

ktorých 41 je majetkom vysokých škôl, akademického a štátneho sektoru a 23 patentov bolo 

udelených podnikateľskému sektoru.91 Podobne je to aj v oblasti účasti priemyselného sektora 

ako spoluautora publikácií, ktorá je však nízka v celosvetovom meradle. Nižšia účasť 

súkromného sektora na VaV aktivitách je zrejmá aj z jeho úspešnosti v programe Horizont 

2020 z hľadiska získaných prostriedkov na vedu a výskum, kde v rebríčku TOP 100 

najúspešnejších spoločností zo Slovenska je zrejmé vedúce postavenie verejných 

výskumných inštitúcií vo výdavkoch na vedu a výskum (tabuľka 16).   

Z výsledkov analýz prezentovaných v predchádzajúcich kapitolách vyplýva, že 

hlavnými stakeholdermi VaV, ktorí majú v SR najvýznamnejší vplyv na rozvoj 

medzinárodnej spolupráce, sú spomedzi uvedených inštitúcií štátne a verejné vedecko-

výskumné inštitúcie (predovšetkým SAV a verejné univerzity/vysoké školy). 

Rozhodujúcim obdobím pre slovenskú vedu a výskum po roku 1989 bolo obdobie rokov 

prvého programového obdobia EÚ 2007 – 2013. Jednou z dôležitých skutočností, ktoré boli 

v SR výsledkom tohto programového obdobia z hľadiska posilnenia rozvoja potenciálu VaV 

pre rozvoj medzinárodnej spolupráce, bolo vybudovanie 7 univerzitných vedeckých parkov a 7 

výskumných centier v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Tieto integrujú v sebe aj 

menšie centrá excelentnosti a zariadenia z menších projektov a predstavujú výskumnú 

infraštruktúru národného významu s výrazným potenciálom zapojenia sa do medzinárodných 

štruktúr. 

                                                
91 Takmer trojnásobne vyšší ako počet udelených patentov bol v roku 2018 počet zapísaných úžitkových vzorov, pričom ich 
rozdelenie medzi podnikateľským sektorom a sektorom vysokých škôl bolo v tomto prípade takmer vyrovnané. Z celkového počtu 
176 zapísaných úžitkových vzorov  podnikateľský sektor disponuje 84 a sektor vysokých škôl spolu so štátnym sektorom 92 
úžitkovými vzormi. 
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Myšlienka vybudovania vedeckých parkov a výskumných centier sa presadila pri snahe 

o akceleráciu slovenskej vedy a výskumu a obnovu vedecko-výskumnej infraštruktúry na 

Slovensku s tým, že vybudované UVP a VC pri svojom vzniku, okrem iného, využijú existujúci 

potenciál najväčších slovenských univerzít, vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, budú 

mať potenciál medzinárodnej spolupráce pri riešení medzinárodných projektov, spoluprácou 

s podnikateľským sektorom budú zabezpečovať prepojenie vedy a výskumu s potrebami 

výrobnej sféry a priemyslu, budú zamestnávať špičkových vedcov podľa medzinárodne 

uznávaných kritérií.  

Univerzitné vedecké parky sú považované za výskumné pracoviská najlepších 

slovenských univerzít, resp. SAV, v ktorých sa realizuje  špičkový aplikovaný́ výskum a 

zabezpečuje sa prenos poznatkov z akademickej sféry do hospodárskej a spoločenskej 

praxe prostredníctvom transferu technológií (licencie, spin-off, alebo iné́ formy spracovania 

poznatkov).  

Výskumné centrá majú menej komplexný charakter, či už z hľadiska rozvoja územia alebo z 

hľadiska šírky ich zamerania v porovnaní s UVP. Ide o  špičkové laboratóriá budované v 

konkrétnej vednej oblasti pre najlepšie výskumné inštitúcie, ktoré majú za cieľ zvýšiť kvalitu a 

prestíž VaV v oblastiach relevantných pre spoločenskú a hospodársku prax. 

Vzhľadom na vyššie uvedené, za hlavných stakeholderov spomedzi verejných vedecko-

výskumných inštitúcií pôsobiacich na Slovensku považujeme vedecko-výskumné inštitúcie, 

v rámci ktorých boli vybudované UVP, resp. VC.  

Konkrétne ide o nasledovné verejné vedecko-výskumné inštitúcie, pričom viaceré z nich 

vybudovali aj UVP, aj VC; SAV dokonca okrem UVP vybudovala aj štyri VC a STU v Bratislave 

2 UVP: 

- Slovenská technická univerzita v Bratislave (2 UVP) 

- Slovenská akadémia vied (1 UVP a 4 VC) 

- Žilinská univerzita v Žiline (1 UVP a 1 VC) 

- Univerzita Komenského v Bratislave (1 UVP a 1 VC) 

- Technická univerzita v Košiciach (1 UVP) 

- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1 UVP) 

- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (1 VC) 

V grafoch 31 a 32 je uvedené zameranie jednotlivých UVP z hľadiska RIS3 SK, ako aj 

z hľadiska ESFRI, z ktorého je zrejmé, v akých oblastiach je potenciál ich vplyvu a tým aj 

vplyvu uvedených vedecko-výskumných inštitúcií na rozvoj medzinárodnej spolupráce. 

Vyššie uvedené inštitúcie boli úspešné aj v rámci špecifického cieľa 9.3 OP II „Zvýšenie 

výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV 

potenciálu výskumných inštitúcií“, pričom 5 z nich patrí medzi najúspešnejších 

žiadateľov. V rámci tohto špecifického cieľa sú podporované vysokokvalitné projekty 

zamerané na excelentný výskum v rámci štátnych a verejných výskumných inštitúcií, ako aj 

na návrat špičkových slovenských vedcov. Jedným z výsledkov plánovaných aktivít tohto 

špecifického cieľa má byť vytvorenie kritickej masy infraštruktúry schopnej riešiť zásadné 

zadania od odberateľskej praxe, ako aj vo zvýšenej miere účasti na medzinárodných 
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aktivitách. Dôležitým aspektom podporených projektov je silná interakcia aj s hospodárskou 

praxou.  

Už v súčasnosti možno konštatovať prínos realizácie projektov schválených v rámci cieľa 9.3 

OP II v oblasti zvyšujúcej sa viditeľnosti našich publikujúcich vedcov a výskumníkov 

v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS, keď počet publikácií subjektov zo 

SR v týchto databázach dosiahol v roku 2018 hodnotu 14 876, čo predstavuje prekročenie 

plánovanej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa na rok 2023 o 20 %. Nie je jasné, či 

cieľová hodnota bola stanovená nízko, alebo  sú efekty operačného programu pozitívnejšie, 

ako sa predpokladalo. V každom prípade je táto aktivita slovenských vedcov a výskumníkov 

dobrým predpokladom rastu medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV. 
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Graf 33 Univerzitné vedecké parky a ich tematické zameranie 

 

Zdroj: Spracované z výsledkov analýzy zrealizovanej v rámci ZL č.5 

  

UVP „ CAMPUS MTF STU “ –
CAMBO (v Trnave)

Žiadateľ: Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 
RIS3 SK: materiálový výskum a 
nanotechnológie, IKT
ESFRI: fyzikálne vedy a 
inžinierstvo

UVP pre biomedicínu 
Bratislava 

Žiadateľ: Slovenská 
akadémia vied 
RIS3 SK: biotechnológie 
a biomedicína
ESFRI: fyzikálne vedy a 
inžinierstvo

UVP STU Bratislava 

Žiadateľ: Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 
RIS3 SK: informačné a 
komunikačné technológie, 
materiálový výskum
ESFRI: fyzikálne vedy a 
inžinierstvo

UVP TECHNICOM 

Žiadateľ: Technická 
univerzita v Košiciach
RIS3 SK: informačné a 
komunikačné technológie
ESFRI:  energetika, fyzikálne 
vedy a inžinierstvo

UVP Univerzity 
Komenského v Bratislave 

Žiadateľ: Univerzita 
Komenského v Bratislave 
RIS3 SK: biotechnológie 
a biomedicína
ESFRI zdravie a strava, 
životné prostredie

Medicínsky UVP v 
Košiciach (MediPark)

Žiadateľ: Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach 
RIS3 SK: 
biotechnológie 
a biomedicína
ESFRI: zdravie a strava 

UVP Žilinskej univerzity 

Žiadateľ:  Žilinská univerzita v 
Žiline 
RIS3 SK: materiálový výskum a 
nanotechnológie, priemyselné 
technológie, IKT, biotechnológie 
a biomedicína 
ESFRI: fyzikálne vedy a inžinierstvo, 
zdravie a strava, životné prostredie

Univerzitné vedecké parky a ich tematické zameranie

UVP „ CAMPUS MTF STU “ – CAMBO UVP pre biomedicínu Bratislava

UVP STU Bratislava UVP TECHNICOM

UVP Univerzity Komenského v Bratislave Medicínsky UVP v Košiciach (MediPark,)

UVP Žilinskej univerzity
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Graf 34 Výskumné centrá a ich tematické zameranie 

 

Zdroj: Spracované z výsledkov analýzy zrealizovanej v rámci ZL č.5 

Centrum výskumu a 
vývoja imunologicky 
aktívnych látok 
(v Šarišských 
Michaľanoch)
Žiadateľ: Slovenská 
akadémia vied
RIS3 SK: biotechnológie a 
biomedicína
ESFRI: zdravie a strava

Centrum aplik. výskumu 
nových mat. a transferu 
technológií 

Žiadateľ: Slovenská 
akadémia vied
RIS3 SK: materiálový 
výskum a nanotechnológie, 
IKT
ESFRI: fyzikálne vedy a 
inžinierstvo  

VC „PROMATECH“ (v 
Košiciach)

Žiadateľ: Slovenská 
akadémia vied 
RIS3 SK: materiálový 
výskum a nanotechnológie, 
biotechnológie a 
biomedicína, IKT
ESFRI: zdravie a strava, 
fyzikálne vedy a inžinierstvo

Výskumné centrum ALLEGRO 
(v Trnave)

Žiadateľ: Slovenská akadémia 
vied 
RIS3 SK: materiálový výskum 
ESFRI: fyzikálne vedy a 
inžinierstvo 

Vybudovanie výskumného 
centra „AgroBioTech“ 

Žiadateľ: Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v 
Nitre
RIS3 SK: biotechnológie a 
biomedicína, pôdohospodárstvo 
a životné prostredie, udržateľná 
energetika a energia
ESFRI: zdravie a strava, 
životné prostredie

Martinské centrum pre 
biomedicínu (BioMed 
Martin) 

Žiadateľ: Univerzita 
Komenského  v Bratislave 
(Martin)
RISR3 SK: biotechnológie 
a biomedicína
ESFRI: zdravie a strava 

Výskumné centrum Žilinskej 
univerzity 

Žiadateľ: Žilinská univerzita v 
Žiline
RIS3 SK: materiálový výskum a 
nanotechnológie, udržateľná 
energetika a energie
ESFRI: fyzikálne vedy a 
inžinierstvo, životné prostredie

Výskumné centrá a ich tematické zameranie

Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok
Centrum aplik. výskumu nových mat. a transferu technológií
VC „PROMATECH“ 
Výskumné centrum ALLEGRO
Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ 
Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)
Výskumné centrum Žilinskej univerzity
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O špecifický cieľ 9.3 je medzi žiadateľmi veľký záujem, pričom dopyt mal v priebehu rokov, v 

ktorých boli vyhlasované výzvy, stúpajúcu tendenciu. Do konca roka 2019 bolo schválených 

73 žiadostí o NFP (zoznam schválených žiadostí je uvedený v tabuľke 7), pričom 

najúspešnejšími štátnymi a verejnými výskumnými inštitúciami v pozícii žiadateľa o NFP 

v rámci tohto špecifického cieľa boli nasledovné univerzity a SAV: 

 Žilinská univerzita v Žiline (10 schválených projektov), 

 Technická univerzita v Košiciach (10 schválených projektov), 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave (10 schválených projektov) ,  

 Ústavy Slovenskej akadémie vied (8 schválených projektov pre 6 ústavov), 

 Univerzita Komenského v Bratislave (6 schválených projektov). 

Z Univerzity Komenského v Bratislave pochádza aj šesť z prvej desiatky vedcov na Slovensku 

s najvyšším h-indexom (viď príloha č. 6). 

Ako vyplýva z analýzy, vo všetkých uvedených prípadoch ide zároveň o VaV inštitúcie, v 

ktorých bol v predchádzajúcom programovom období 2007 – 2013 vybudovaný univerzitný 

vedecký park, resp. výskumné centrum, príp. oboje. Okrem nich bol UVP, resp. VC 

vybudovaný aj v nasledovných 2 univerzitách, ktoré sa tiež zapojili do výziev na predkladanie 

žiadostí o NFP v rámci špecifického cieľa 9.3 OP II a boli v nich úspešné, a to: 

 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (3 schválené projekty), 

 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (4 schválené projekty). 

Z hľadiska úspešnosti v programe Horizont 2020, Univerzita Komenského v Bratislave (17 

účastí v programe Horizont 2020), Slovenská technická univerzita v Bratislave (27 účastí), 

Technická univerzita v Košiciach (13 účastí), Slovenská akadémia vied (24 účastí), Ústav 

informatiky Slovenskej akadémie vied (7 účastí) a Žilinská univerzita v Žiline (14 účastí) 

patria zároveň do prvej desiatky najúspešnejších prijímateľov v rámci programu 

Horizont 2020 v zozname 100 najúspešnejších prijímateľov zo Slovenska z hľadiska 

sumy získaných prostriedkov (tabuľka 16). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

(2 účasti) sa umiestnila na 17. mieste a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (4 

účasti) na 33. mieste z hľadiska sumy získaných prostriedkov. Tu však nemožno opomenúť 

Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá sa v uvedenom zozname 

100 najúspešnejších prijímateľov nachádza na 1. mieste z hľadiska sumy získaných 

prostriedkov, ktorú dosiahla s 2 účasťami. Výnimočné postavenie má Slovenská akadémia 

vied a jej organizácie. V prípade spočítania všetkých prostriedkov, ktoré získali jej rôzne 

organizácie/inštitúty v rebríčku TOP 100, SAV by sa zaradila celkovo na 3. miesto. Celkovo 

Slovensko zaznamenalo 507 účastí organizácií, pričom organizácie, ktoré sa zúčastňujú vo 

viacerých projektoch sa počítajú za každý projekt. Najúspešnejšie výskumné inštitúcie 

predkladajú projekty nielen v pozícii prijímateľa, ale aj ako partner projektu, pričom účasť je vo 

viac ako v jednom projekte. 

V čase spracovania kapitoly 7 boli k dispozícii už aj priebežné výstupy ZL č.8, v ktorom boli 

identifikovaní kľúčoví aktéri v oblasti VaV v oblasti konceptu Industry 4.0 v podmienkach SR. 
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V zmysle Úvodnej správy k ZL č.7 preto v tejto časti zohľadňujeme aj výsledky analýzy 

vykonanej v rámci ZL č.8.  

Na základe výsledkov analýzy vykonanej v rámci ZL č.8 boli identifikovaní kľúčoví aktéri 

v oblasti VaV s prepojením na koncept Industry 4.0 vo väzbe na medzinárodné prostredie. Títo 

kľúčoví aktéri predstavujú hlavných stakeholderov VaV na Slovensku v súvislosti s konceptom 

Industry 4.0 vo väzbe na medzinárodné prostredie. Identifikovaní boli na základe zapojenia 

jednotlivých subjektov do programu Horizont 2020 v oblasti Industry 4.0, pričom identifikácia 

subjektov s relevanciou ku konceptu 4.0 bola v rámci ZL č.8 vykonaná na základe vybraných 

kľúčových slov, resp. výrazov relevantných ku konceptu 4.0, ktoré sú významne späté 

s Industry 4.092. Tieto kľúčové slová/výrazy riešitelia ZL č.8 hľadali v textoch abstraktov 

jednotlivých projektových žiadostí predložených do programu Horizont 2020, pričom išlo o 

nasledovné slová/výrazy: industry 4.0, robot, internet of things, IoT, simulation, augmented 

reality, digitalization, cyber, big data, cloud, artificial intelligence. Kľúčové slová vybrali 

s cieľom zachytiť všetky hlavné domény Industry 4.0. 

Zo súhrnných dát, ktoré sú výsledkom analýzy vykonanej v rámci ZL č.8, pre všetky vyššie 

uvedené kľúčové slová, vyplýva, že medzi vedecko-výskumné inštitúcie z verejného sektora, 

ktoré najviac participovali na projektových zámeroch Horizont 2020, a teda možno 

predpokladať, že predstavujú dôležitý vedecko-výskumný potenciál pre oblasť Industry 4.0  

patria: 

- Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU v Bratislave), 

- Technická univerzita v Košiciach (TUKE), 

- Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA),  

- Slovenská akadémia vied (SAV). 

Tri z uvedených štyroch organizácií sú zároveň aj najúspešnejšími organizáciami  

participujúcimi na schválených projektoch prispievajúcich k riešeniu tém Industry 4.0 v rámci 

programu Horizont 2020, a to Ústav informatiky SAV, ktorý je zapojený do 6 projektov, 

Technická univerzita v Košiciach do 6 projektov a Slovenská technická univerzita v Bratislave 

do 5 projektov.93  

Tieto štyri subjekty považujeme za hlavných stakeholderov VaV na Slovensku 

s prepojením na koncept Industry 4.0 a vo väzbe na medzinárodné prostredie.  

Ako je zrejmé z výsledkov analýzy, ide zároveň o štyri zo sedem verejných VaV organizácií, 

ktoré vybudovali aj UVP, resp. VC, príp. oboje. Okrem toho patria aj medzi 5 najúspešnejších 

žiadateľov v rámci výziev na predkladanie ŽoNFP špecifického cieľa 9.3 OP II. Všetky tieto 

                                                
92 Pri výbere kľúčových slov, resp. výrazov hodnotitelia v rámci ZL č.8 vychádzali z technologických oblastí identifikovaných 
v rámci RIS3 SK, a to: Pokročilá robotika, Priemyselný internet a IoT, Simulácia, Rozšírená realita, Aditívna výroba, Big data, 
Cloud, Kybernetická bezpečnosť, Umelá inteligencia. 
93 V databáze CVTI SR, ktorá obsahovala údaje platné k decembru 2019, sa nachádzalo celkom 1166 žiadostí. Z celkového počtu 
303 schválených žiadostí z 1166 predložených žiadostí bolo schválených 24 projektových zámerov, ktoré hodnotitelia v rámci 
spracovania ZL č.8 identifikovali ako relevantné ku niektorej z oblastí Industry 4.0, do ktorých boli zapojené verejné VaV 
organizácie (univerzity, SAV). Schválené projekty sú realizované v 7 miestach na Slovensku, pričom viac ako 70 % projektov je 
realizovaných v Bratislave. Žilinská univerzita v Žiline sa podieľala na 9 projektových zámeroch, žiadny však nebol schválený.  
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skutočnosti zvýrazňujú ich význam pre Slovenskú republiku v oblasti rozvoja VaV a 

medzinárodnej VaV spolupráce. 

Pokiaľ ide o konkrétne pracoviská, na ktorých v týchto organizáciách prebieha vedecko-

výskumná činnosť relevantná pre oblasť Industry 4.0, jedná sa o nasledovné fakulty, katedry 

a ústavy, pričom nejde o úplný zoznam, ale o vybrané pracoviská: 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 Fakulta elektrotechniky a informatiky (Ústav robotiky a kybernetiky, Ústav 

elektrotechniky, Ústav automobilovej mechatroniky),  

 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (Ústav informatizácie, automatizácie 

a matematiky) 

 Fakulta informatiky a informačných technológií 

 Materiálovo technologická fakulta (Ústav výskumu progresívnych technológií a Ústav 

aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky) 

 Strojnícka fakulta (Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Ústav 

výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality) 

 Stavebná fakulta 

Na STU v Bratislave bola zároveň identifikovaná celkovo najvyššia koncentrácia vedecko-

výskumných odborov pre oblasť Industry 4.0. 

Technická univerzita v Košiciach 

 Fakulta elektrotechniky a informatiky (Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, 

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií) 

 Fakulta výrobných technológií Prešov 

 Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 

 Letecká fakulta 

 Stavebná fakulta 

 Strojnícka fakulta (Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky, 

Prototypové a inovačné centrum, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania) 

Technická univerzita v Košiciach bola identifikovaná ako druhá najvýznamnejšia VaV 

organizácia, čo sa týka počtu pracovísk pre oblasť Industry 4.0. 

Žilinská univerzita v Žiline 

 Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (Katedra riadiacich a informačných 

systémov, Katedra mechatroniky a elektroniky) 

 Fakulta riadenia a informatiky 

 Fakulta bezpečnostného inžinierstva 

 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

 Strojnícka fakulta (Katedra konštruovania a časti strojov) 

 Stavebná fakulta 
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Slovenská akadémia vied 

 Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied – je možné ho kvalifikovať ako väčší tím, 

s počtom odborníkov cca 40. Spolupracuje v oblastiach pokročilá robotika, simulácia, 

umelá inteligencia a cloud. 

Z ústavov SAV je pre oblasť Industry 4.0 kľúčový najmä Ústav informatiky. Respondenti 

dotazníkového prieskumu okrem neho uviedli, že spolupracujú aj s Ústavom materiálového 

výskumu a Elektrotechnickým ústavom. 

Okrem analyzovaných troch univerzít, boli v rámci ZL č.8 identifikované z 20 verejných 

vysokých škôl pôsobiacich na Slovensku aj ďalšie vysoké školy, ktoré majú teoretický potenciál 

prispievať k rozvoju medzinárodnej spolupráce v oblasti konceptu Industry 4.0. Ide 

predovšetkým o vysoké školy s technickým zameraním a so zameraním na prírodné vedy, a 

to:  

- Slovenská poľnohospodárska univerzita (Technická fakulta), 

- Univerzita Konštantína filozofa v Nitre (Fakulta prírodných vied), 

- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Fakulta prírodných vied),  

- Ekonomická univerzita (Fakulta hospodárskej informatiky), 

- Univerzita Komenského v Bratislave (Fakulta matematiky a informatiky, Fakulta 

managementu a Prírodovedecká fakulta, 

- Univerzita P.J. Šafárika (Prírodovedecká fakulta), 

- Prešovská univerzita (Fakulta humanitárnych a prírodných vied), 

- Technická univerzita Zvolen (Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Drevárska 

fakulta),  

- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Fakulta prírodných vied), 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (Fakulta priemyselných technológií, 

Fakulta špeciálnej techniky). 

Aj keď je v ostatných krajoch počet vedecko-výskumných pracovníkov podstatne nižší ako v 

Bratislavskom kraji, z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že v každom kraji na Slovensku sa 

nachádza minimálne jedna univerzita a niekoľko katedier, ktoré majú význam pre rozvoj 

inteligentného priemyslu v medzinárodnom meradle. 

7.3.4 Subjekty vytvárajúce dopyt po inovačných riešeniach, objavoch a vynálezoch/ 
potenciálni užívatelia výsledkov VaV 

Medzi subjekty vytvárajúce dopyt po inovačných riešeniach, objavoch a vynálezoch patria 

predovšetkým subjekty súkromného sektora, na ktoré sú kladené stále vyššie nároky 

v silnejúcej globálnej konkurencii na vysokú mieru high-tech a inovácií. Mnohé z týchto 

podnikateľských subjektov nielen, že vytvárajú dopyt po inovačných riešeniach, ale sa aj sami 

na nich podieľajú a zapájajú sa aj do predkladaných projektových zámerov programu Horizont 

2020. Nižšie uvádzame, vychádzajúc z tabuľky 18, desať najúspešnejších MSP podľa sumy 

získaných prostriedkov v rámci programu Horizont 2020, vrátane sumy získaných 
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prostriedkov a vednej oblasti, v ktorej realizujú výskumnú a vývojovú činnosť podľa 

Obchodného registra SR (OR SR): 

- Farma Oborín, s. r. o. (3,07 mil. EUR) – nemá v ORSR zapísanú výskumnú 

a vývojovú činnosť, 

- bAvenir, s.r.o. (1,40 mil. EUR) – výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických 

vied, 

- SAFTRA photonics, s.r.o. (1,27 mil. EUR) – výskum a vývoj v oblasti prírodných 

a technických vied, 

- PEDAL consulting s.r.o. (1,22 mil. EUR) – výskum a vývoj v oblasti prírodných, 

technických, spoločenských a humanitných vied, 

- KAJO, s. r. o. (0,99 mil. EUR) – výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických 

vied 

- MicroStep-MIS, spol. s r.o. (0,90 mil. EUR) – výskum a vývoj v oblasti prírodných 

a technických vied, 

- BroadBit Energy Technologies s.r.o. (0,75 mil. EUR) – výskum a vývoj v oblasti 

prírodných a technických vied, 

- B I C Bratislava spol. s r.o. (0,65 mil. EUR) – výskum a vývoj v oblasti prírodných, 

technických, spoločenských a humanitných vied, 

- ViaEuropa Competence Centre s.r.o. (0,63 mil. EUR) – výskum a vývoj v oblasti 

prírodných a technických vied, 

- InterSoft a.s. (0,60 mil. EUR) – výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických 

vied a v oblasti prostriedkov informačnej a komunikačnej techniky. 

Deväť z desiatich uvedených firiem podľa údajov z ORSR realizuje výskumnú a vývojovú 

činnosť v oblasti prírodných a technických vied, dve aj v oblasti spoločenských a humanitných 

vied a jedna z firiem aj v užšie špecifikovanej oblasti – v oblasti prostriedkov informačnej 

a komunikačnej techniky. Jedna z uvedených 10 firiem nemá v ORSR zapísanú výskumnú 

a vývojovú činnosť. 

Keďže v čase spracovania kapitoly 7 boli už k dispozícii priebežné výstupy ZL č.8, pri 

spracovaní tejto časti reflektujeme aj na tieto výstupy. Vychádzajúc z týchto zdrojov boli 

skompletizované súkromné podniky pôsobiace na Slovensku94, ktoré ako spolupracujúce 

subjekty z podnikateľského sektora na riešení VaV projektov uviedli kľúčové VaV inštitúcie 

verejného sektora vo vzťahu ku konceptu Industry 4.0 na Slovensku (STU v Bratislave, TUKE, 

Žilinská univerzita v Žiline, SAV). Tieto subjekty je zároveň možné považovať za hlavné 

subjekty vytvárajúce dopyt po inovačných riešeniach, objavoch a vynálezoch v oblasti 

konceptu 4.0 na Slovensku. Ide nielen o domáce, ale aj zahraničné firmy pôsobiace na 

Slovensku a sú uvedené v nasledovnej tabuľke podľa ich relevantnosti k jednotlivým 

technologickým doménam Industry 4.0. 

                                                
94 V prieskume realizovanom v rámci ZL č.8 respondenti uvádzali medzi spolupracujúcimi podnikmi aj zahraničné spoločnosti 
pôsobiace iba v zahraničí, ktoré sú pre účely identifikácie hlavných stakeholderov VaV na Slovensku z hľadiska konceptu 4.0 pre 
ZL č.7 irelevantné, preto ich v tab. 60 neuvádzame. 
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Tabuľka 61 Podnikateľské subjekty spolupracujúce na projektoch kľúčových verejných VaV  organizácií vo 

vzťahu ku konceptu 4.0 a vytvárajúce dopyt po inovačných riešeniach, objavoch a vynálezoch  

  

Pokročilá robotika 
 

MATADOR95, Photoneo, s.r.o, AerobTec, s.r.o., SCHUNK Intec s.r.o., KUKA Slovakia s.r.o., ZŤS 

VVÚ Machinery s.r.o., MicroStep, spol. s r.o., SymarTech s.r.o., VÚEZ, a.s., UAVONIC s.r.o., B§R 

Consulting, s.r.o., IQLOGY, s.r.o, NMS s.r.o., Prvá zváračská, a.s.96, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, 

a.s., A B B A Slovakia s.r.o, EVPÚ a.s., RMC s.r.o., VUJE, a.s., Javy s.r.o., MASAM, s.r.o, SPINEA, 

s.r.o, KYBERNETIKA, s.r.o., Košice,  KYBERNETES s.r.o.,  Siemens s.r.o, Minebea Slovakia s.r.o. 

(MinebeaMitsumi Inc.)97,TATRAVAGÓNKA a.s. 

 

Priemyselný internet a IoT 

AerobTec, s.r.o., SOVA Digital a.s., Photoneo, s.r.o, MATADOR Industries, a.s., VOLKSWAGEN 

SLOVAKIA, a.s., A B B A Slovakia s.r.o., Fpt Slovakia s.r.o., ROLUS s.r.o., DECENT Group, a.s., 

VUJE, a.s., RMC s.r.o., Qintec a.s., Continental Matador Rubber, s.r.o., ControlSystem, s.r.o., U.S. 

Steel Košice, s.r.o., innogy Solutions s.r.o., Rockwell Automation Slovakia s.r.o., IBM Slovensko, 

spol. s r.o., Siemens  s.r.o., EVPÚ a.s., Humusoft s.r.o. (sídlo ČR, pobočka Bratislava), robotec, s.r.o. 

 

Simulácia 

Humusoft s.r.o., Sova Digital a.s., Photoneo, s.r.o, MATADOR Industries a.s., VOLKSWAGEN 

SLOVAKIA, a.s., A B B A Slovakia s.r.o., Siemens s.r.o., MAT-obaly, s.r.o., VUJE, a.s., ProGridTech, 

a.s., RMC s.r.o., Siemens s.r.o., Scheidt § Bachmann Slovensko s.r.o., BETAMONT s.r.o., AŽD 

Praha s.r.o., organizačná zložka, KYBERNETIKA, s.r.o., Košice,  Rockwell Automation Slovakia 

s.r.o., U.S. Steel Košice,s.r.o., TATRAVAGÓNKA a.s., Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., 

ZF Slovakia, a.s.,  ON Semiconductor Slovakia, a.s., Brose Prievidza, spol. s r.o., EVPÚ a.s., 

Humusoft s.r.o. (sídlo ČR, pobočka Bratislava), Robotec, s.r.o, MATADOR Industries, a.s., RR 

Slovakia a.s., thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. (predtým PSL a.s.)98, R § D MOLD MACHINING 

s.r.o., thyssenkrupp System Engineering GmbH, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 

 

Rozšírená realita 

U.S. Steel Košice,s.r.o., Siemens s.r.o., TBH Technik, s.r.o., TATRAVAGÓNKA a.s., APONI s.r.o. 

 

Aditívna výroba 

                                                
95 Respondenti uviedli MATADOR, z čoho nie je jasné, o ktorú zo spoločností na Slovensku, ktoré majú v názve „MATADOR“ ide. 
Možno sa domnievať, že pravdepodobne o spoločnosť MATADOR Industries a.s., ktorú respondenti uvádzali pri technologickej 
doméne Priemyselný internet a IoT. Mohlo by však ísť aj o spoločnosť MATADOR Tools, s. r. o., ktorá má tiež v ORSR zapísaný 
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied. 
96 Respondenti uviedli PZ, a.s., avšak takáto spoločnosť neexistuje. Existuje spoločnosť PZ s.r.o., ktorá je vychádzajúc z ORSR 
pre koncept Industry 4.0 nerelevantná. Okrem nej má v obchodnom mene skratku „PZ“ ďalších 11 spoločností zapísaných 
v ORSR, avšak ani jedna z nich nemá v ORSR zapísaný výskum a vývoj. Možno však predpokladať, že „PZ a.s.“ uviedli 
respondenti ako skratku pre spoločnosť Prvá zváračská, a.s., nakoľko v tomto prípade ide o výskumno – vývojovo - výrobnú, 
certifikačno – konzultačnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti moderných technológií zvárania, delenia a povrchového spracovania 
materiálov.  
97 Respondenti uviedli MinebeaMitsumi. Keďže v SR pôsobí spoločnosť Minebea Slovakia s.r.o., ktorej spoločníkom je jediná 
spoločnosť MinebeaMitsumi Inc., predpokladáme, že ide (aj) o spoluprácu s touto spoločnosťou. 
98 Respondenti uviedli PSL, a.s., od 1.1.2019 došlo k zmene obchodného mena firmy na thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.. 
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Sova Digital a.s., Photoneo, s.r.o, MATADOR Industries a.s., VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., A B 

B A Slovakia s.r.o., Siemens s.r.o., SPINEA Technologies s.r.o., Faurecia Automotive Slovakia 

s.r.o., Oerlikon Balzers Coating Slovakia s. r. o., Biomedical Engineering, s.r.o. 

PREMETAL MON, s.r.o., TRILAB s. r. o. 

Big data 

Sova Digital a.s., Photoneo, s.r.o, MATADOR Industries a.s., VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., A B 

B A Slovakia s.r.o., Siemens s.r.o., SLOVNAFT, a.s., SimpleCell Networks Slovakia a.s., Microsoft 

Slovakia s.r.o., Siemens s.r.o., U.S. Steel Košice,s.r.o., innogy Solutions s.r.o. 

Cloud 

Continental Matador Rubber, s.r.o., BETAMONT s.r.o., Fpt Slovakia s.r.o., IBM Slovensko, spol. s 

r.o., Microsoft Slovakia s.r.o. 

 

Kybernetická bezpečnosť 

DECENT Group, a.s., Continental Matador Rubber, s.r.o. 

 

Umelá inteligencia 

DATALAN99, T-Systems Slovakia s.r.o., Continental Matador Rubber, s.r.o., BETAMONT s.r.o., 

KYBERNETES s.r.o. , Microsoft Slovakia s.r.o., U.S. Steel Košice,s.r.o.,  IBM Slovensko, spol. s 

r.o., Siemens s.r.o. 

 

Zdroj: Spracované na základe výsledkov prieskumu realizovaného v rámci ZL č. 8 

Viaceré podnikateľské subjekty sa objavujú vo viacerých technologických doménach Industry 

4.0, v čom sa prejavuje vzájomné prepojenie a komplementarita medzi jednotlivými 

technologickými doménami Industry 4.0 na Slovensku. Význam týchto subjektov z hľadiska 

vplyvu na rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV umocňuje skutočnosť, že v mnohých 

prípadoch sa jedná o zahraničné firmy, resp. pobočky zahraničných firiem pôsobiacich na 

Slovensku. Okrem toho napr. spoločnosť VUJE, a.s. patrí aj medzi úspešné subjekty v rámci 

medzinárodného programu Horizont 2020, čo znamená, že nielenže vytvára dopyt po 

inovačných riešeniach, ale sa aj sama na nich podieľa. 

                                                
99 Respondenti uviedli DATALAN. Na Slovensku pôsobia 2 firmy, ktoré majú v názve slovo DATALAN: DATALAN, a.s. a 
DATALAN Quality Instruments s.r.o.. Vzhľadom k tomu, že výskum a vývoj majú zapísaný v ORSR obidve spoločnosti 
(DATALAN, a.s. v oblasti prírodných a technických vied, DATALAN Quality Instruments s.r.o. v oblasti prírodných, technických, 
humanitných a spoločenských vied) nie je jasné, o ktorú z týchto spoločností ide. Môže ísť aj o obidve spoločnosti. 
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Pri riešení zadania a hľadaní odpovedí na hodnotiace otázky hodnotitelia dospeli 

k nasledovným hlavným zisteniam, ktoré sú uvedené podľa jednotlivých hodnotiacich otázok: 

Hodnotiaca otázka č. 1: Ako prispieva OP svojimi realizovanými aktivitami 

(podporenými projektami) k rozvoju medzinárodnej spolupráce vo VaV? 

Pre hodnotenie príspevku OP svojimi realizovanými aktivitami k rozvoju medzinárodnej 

spolupráce vo VaV bola realizovaná analýza realizovaných projektov OP II a OP VaV v rámci 

vybraných špecifických cieľov. 

Primárnym cieľom opatrení v rámci špecifického cieľa 9.2 je synergické a komplementárne 

financovanie projektov schválených v rámci programu Horizont 2020, Stratégie EÚ pre 

dunajský región, EITI, programu Eureka, Erasmus+, resp. ďalších medzinárodných programov 

a iniciatív. Nespornou výhodou týchto projektov je zabezpečenie ich obsahového hodnotenia 

v rámci samotných medzinárodných iniciatív, čo zjednodušuje celý proces schvaľovania 

v rámci OP II a ohraničuje ho iba na hodnotenie formálnej stránky s následným podpisom 

Zmluvy o NFP. V rámci tohto ŠC bolo v vyhlásené vyzvanie na národný projekt s názvom 

Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore (kód NFP 313011N917, 

r. 2017), ktorý realizuje CVTI SR ako organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. Projekt v rámci svojich aktivít priamo podporuje zapájanie slovenských subjektov 

a výskumníkov do medzinárodných aktivít, avšak realizuje aj celú sadu podporných aktivít 

vrátane školení, prezentácií, mentoringu ako aj prevádzkovanie styčnej kancelárie Slovenska 

pre programy vedy a výskumu v Bruseli -  SLORD.  

Špecifický cieľ 9.3 je zameraný na podporu vysokokvalitných projektov so zameraním na 

excelentný výskum v rámci štátnych a verejných výskumných inštitúciách, ako aj na návrat 

špičkových slovenských vedcov. V rámci tohto špecifického cieľa bolo vyhlásených 8 výziev 

a celkovo bolo schválených 73 žiadostí o NFP (december 2019). Najviac projektov bolo 

realizovaných v doméne inteligentnej špecializácie Priemysel pre 21. storočie (24), 

z predložených projektov bolo 19 schválených. Príspevok špecifického cieľa k naplneniu 

cieľov OP VaI je meraný počtom publikácií subjektov zo SR uvádzaných v databázach Web of 

8. Hlavné zistenia 
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Science Core Collection a SCOPUS. Hodnota tohto ukazovateľa v roku 2018 dosiahla 

hodnotu 14 876,00100 čo predstavuje prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty o cca 20%. 

Na základe vysokého počtu schválených projektov v r. 2019 je možné očakávať, že hodnoty 

merateľného ukazovateľa boli prekročené aj v roku 2019 a teda možno konštatovať zvyšujúcu 

sa viditeľnosť našich publikujúcich vedcov a výskumníkov v databázach Web of Science Core 

Collection a SCOPUS.  

Špecifický cieľ 9.5 je zameraný na podporu MSP, ako aj veľkých podnikov. Prioritou je podpora 

MSP, pričom bolo umožnené zapojenie výskumno-vývojových kapacít aj v rámci 

Bratislavského samosprávneho kraja. Do konca roku 2019 bolo v rámci ŠC 9.5 (predtým ŠC 

1.2.2) vyhlásených 11 výziev na dopytovo orientované projekty (z toho 2 boli stiahnuté a 1 

bola zrušená) a 1 vyzvanie na národný projekt. K zazmluvneniu projektov došlo v rámci 7 

výziev na dopytovo orientované projekty a 1 vyzvania na NP. Z hľadiska príspevku ŠC 9.5 

k rozvoju domén RIS3, tento cieľ prispieva najviac k rozvoju domény „Priemysel pre 21. 

storočie“ (312 projektov z celkového počtu 360). Poradie ostatných domén je nasledovné: 

Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (31 projektov), Dopravné prostriedky pre 21. 

storočie (8 projektov), Zdravé potraviny a životné prostredie (7 projektov), a Zdravie 

obyvateľstva a zdravotnícke technológie (2 projekty).  

Špecifický cieľ 11.2 je zameraný na vytvorenie komplexného systému podpory 

internacionalizácie MSP. Navrhnuté nástroje sú komplementárne s už existujúcimi nástrojmi 

(medzinárodná sieť na podporu podnikania – EEN). Výzvy v rámci tohto ŠC vyhlasuje MH SR. 

Príspevok špecifického cieľa k naplneniu cieľov OP VaI je meraný  percentuálnou hodnotou 

vyjadrujúcou podiel MSP na exporte. Stav tohto ukazovateľa má klesajúci trend s hodnotou 

na úrovni 28,10 % ku koncu roka 2017101. Očakáva sa však akcelerácia tohto trendu 

s cieľovým podielom MSP na exporte vo výške 35 %. Na stav ukazovateľa majú vplyv aj iné 

faktory, ako je najmä celková makroekonomická situácia v krajine a cieľových trhoch SR. 

Špecifický cieľ prispieva primárne k rozvoju domény Priemysel pre 21. storočie a Digitálne 

Slovensko a kreatívny priemysel.  

Okrem týchto opatrení v rámci definovaných ŠC bola analýza rozšírená aj o projekty v rámci 

OP VaV 2007- 2013, ktoré podporovali rozvoj medzinárodnej spolupráce. Hlavným dôvodom 

zahrnutia týchto projektov do analýzy je, že prínosy a teda príspevok OP sa prejavuje aj 

v neskorších rokoch od času implementácie, konkrétne rámcové aktivity 2.1.1, 2.1.4, 4.1.1, 

4.1.4. V rámci aktivít 2.1.1 a 2.1.4 bolo schválených celkom 30 projektov, v rámci opatrenia 

4.1 to bolo 35 projektov. Z toho (z 35 projektov) 14 projektov obsahovalo aj aktivity zamerané 

na rozvoj medzinárodnej VaV spolupráce.  

 

                                                
100 Zdroj: Výročná správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, Operačný program Výskum a inovácie, za 
rok 2018, schválená Monitorovacím výborom 26. 6. 2019 
101 Zdroj: Výročná správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, Operačný program Výskum a inovácie, za 
rok 2018, schválená Monitorovacím výborom pre OP VaI dňa 26. 6. 2019 
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Hlavné zistenia v rámci Hodnotiacej otázky č.1: 

OP II (verzia 6), časť VaI prispieva k rozvoju medzinárodnej spolupráce vytváraním vhodných 

predpokladov na jej rozvoj. Podporuje MSP, ako aj verejné výskumné inštitúcie,  zlepšuje stav 

infraštruktúry, kvalitu vedeckých kapacít a ich vzájomné využívanie zapojením sa do 

národných a medzinárodných projektov. Predstavuje inštitucionálnu a finančnú podporu 

medzinárodnej spolupráce v oblasti VVaI a nakoľko je podiel výdavkov na VaV vo verejnej aj 

súkromnej sfére nízky, je OP nevyhnutnou súčasťou systémovej a finančnej podpory VaV na 

Slovensku. 

Merateľné ukazovatele týkajúce sa medzinárodnej spolupráce (kvantitatívne aj kvalitatívne) 

považuje Hodnotiteľ za vhodne zvolené a podľa názoru Hodnotiteľa dobre vypovedajú o stave 

medzinárodnej spolupráce v oblasti VVaI. Úroveň plnenia merateľných ukazovateľov v OP II, 

časť VaI indikuje pozitívny príspevok OP k rozvoju medzinárodnej spolupráce (takmer vo 

všetkých ŠC merateľné ukazovatele prekračujú plánované hodnoty). Operačný program 

podporuje účasť súkromných aj verejných výskumných inštitúcií, ako aj MSP v projektoch 

medzinárodnej spolupráce. Na zvyšovanie podielu MSP na celkovom exporte však majú vplyv 

aj makroekonomické a celospoločenské faktory vyvolávajúce tzv. spontánnu zmenu, a teda 

nielen aktivity OP. Preto považujeme merateľný ukazovateľ „Podiel MSP na exporte“ za 

správne zavedený. Veľmi vhodne je zvolená podpora aktivít zameraných na zvyšovanie kvality 

projektových zámerov (indikovaný ako nedostatok OP VaV) v rámci ŠC 9.2. 

Pre vyhodnotenie konkrétneho príspevku OP II, časť VaI bude dôležité vyhodnotenie na 

základe  monitorovacej správy, ktorá by mala obsahovať údaje o počte poskytnutých služieb 

(poradenských, mentoringových, asistencií pri hľadaní partnerov, a pod.). Podobné aktivity a 

projekty sú viac než žiadúce. Komplexnosť zvolených aktivít národného projektu 

implementovaného CVTI SR veľmi priaznivo podporuje a motivuje zúčastňovanie sa 

medzinárodných projektov. 

Je potrebné tiež konštatovať, že v rámci OP VaV 2007- 2013 merateľné ukazovatele neboli 

špecificky nastavené na meranie medzinárodnej spolupráce. Tie boli nastavené len sumárne 

na úrovni PO/ŠC. V prípade, že je potrebné sledovať konkrétny príspevok OP k rozvoju 

medzinárodnej spolupráce, je vhodné nastaviť konkrétne merateľné ukazovatele, ktoré je 

možné následne sledovať a vyhodnocovať. Z pohľadu hodnotenia je pozitívne, že takéto 

definovanie a nastavenie merateľných ukazovateľov už je zabezpečené v rámci OP II, časť 

VaI.  

Na strane druhej, hodnotenie účasti SR v EÚ programoch / projektoch, ktoré radí SR až na 

koniec rebríčka spomedzi EÚ krajín, indikuje okrem iného aj nízky príspevok OP k rozvoju 

medzinárodnej spolupráce. Preto sa domnievame, že merateľné ukazovatele sú nastavené 

síce na úrovni splniteľnosti v slovenských podmienkach, avšak málo ambiciózne. Polovičná 

alebo menej ako polovičná úspešnosť predkladaných projektov vo výzvach, ktoré mali za cieľ 

podporovať aj rozvoj medzinárodnej spolupráce indikuje tiež nedostatočnú kvalitu 

predkladaných projektov. Administratívne procesy nastavené v rámci OP VaI (v súčasnosti OP 
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II) sú žiadateľmi/potenciálnymi žiadateľmi považované stále za náročnejšie ako 

administratívne procesy v medzinárodných programoch, čo vyplýva z uskutočnených analýz 

v ZL č. 2, z dotazníkového prieskumu SIEA realizovaného v roku 2018, ako aj z dotazníkového 

prieskumu CVTI SR realizovaného od novembra 2019. 

P. č. Hlavné zistenia 

ZIS-I.1 Nastavenie merateľných ukazovateľov je potrebné prehodnotiť. 

ZIS-I.2 Vysoká administratívna náročnosť procesov podávania a administrácie projektov. 

 

Hodnotiaca otázka č. 2: Ktoré oblasti VaV sú v medzinárodnej spolupráci najviac 

zastúpené? 

Ako už bolo konštatované, Slovensko patrí k najmenej aktívnym partnerom 

v medzinárodných výskumných projektoch EÚ. V rokoch 2007 - 2014 získalo zo 7. 

Rámcového programu len 78 mil. EUR, čo je omnoho menej ako krajiny porovnateľnej 

veľkosti.  

Podobne neuspokojivá je účasť a úspešnosť Slovenska v programe Horizont 2020.102 

V čerpaní zdrojov z tohto významného medzinárodného programu na podporu VVaI 

Slovensko zaostáva aj za svojimi najbližšími susedmi, ktorí tiež patria k tzv. novým členským 

krajinám EÚ (EÚ-13). 

Hlavný objem (meraný počtom predložených projektových návrhov) predstavujú projekty 

v rámci tematickej sekcie IKT (375), nasledované témou Bezpečná, čistá a efektívne 

využívaná energia (328) a Bezpečné spoločnosti. Je zaujímavosťou, že najvyššia 

percentuálna úspešnosť predložených projektov (až 55 %) bola zaznamenaná v sekcii 

Výskumné infraštruktúry, v rámci ktorej bol predložený najnižší počet projektových návrhov. 

Druhou najúspešnejšou (podľa percentuálnej úspešnosti) sekciou bola Inteligentná ekologická 

a integrovaná doprava (28 %). Porovnaním priemerného čistého príspevku pre slovenskú 

účasť dosahuje najvyššiu hodnotu téma Potravinová bezpečnosť, udržateľné 

poľnohospodárstvo, a to na úrovni 781 825 EUR. 

Čo sa týka zapojenia SR z hľadiska počtu účastí vo vybraných tematických sekciách programu 

Horizont 2020 (účasti subjektov, ktoré sa zúčastnili vo viacerých projektových konzorciách, sú 

započítané viacnásobne), najviac účastí je zaznamenaných v tematickej sekcii Inteligentná 

                                                
102 Dňa 31.3. 2020 bol na webstránke www.eraportal.sk zverejnený dokument s názvom “Slovensko v Horizonte 2020. Štatistiky 
účasti 2014 – 2019” vypracovaný CVTI SR. 
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ekologická a integrovaná doprava (66),  nasledujú Bezpečná, čistá a efektívne využívaná 

energia (53), IKT (47) a Výskumné infraštruktúry (36). Rovnaké poradie platí aj z hľadiska 

počtu grantových dohôd, len s minimálnym rozdielom na 3. a 4. mieste, kde sa poradie týchto 

tematických sekcií vymenilo s rozdielom 1 grantovej dohody.  

Najviac unikátnych účastníkov103  je v tematickej oblasti Bezpečná, čistá a efektívne využívaná 

energia (33), naopak najmenej v tematickej oblasti FET (Future Emerging Technologies). 

Ostatné tematické oblasti zaznamenávajú približne rovnaký počet unikátnych účastníkov (17 

– 19). To sa týka aj čistého príspevku pre slovenské subjekty v EUR, kde chýba tento údaj za 

tematickú sekciu „Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo...“. Odhliadnuc od 

tejto skutočnosti, najvyšší čistý príspevok EÚ pre slovenské subjekty v EUR eviduje téma IKT 

(cca 7,7 mil. EUR), nasledujú Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia (cca 6 mil. EUR), 

Inteligentná ekologická a integrovaná doprava (cca 5,6 mil. EUR), Výskumné infraštruktúry 

(cca 4,8 mil. EUR) a Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba 

a spracovanie (cca 4,3 mil. EUR). 

Z pohľadu zastúpenia jednotlivých typov žiadateľov prevažujú súkromné organizácie 

v tematických sekciách Informačné a komunikačné technológie; Nanotechnológie, moderné 

materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie; Potravinová bezpečnosť, 

udržateľné poľnohospodárstvo;  Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia; Inteligentná 

ekologická a integrovaná doprava. Výskumné organizácie zase prevažujú v tematickej sekcii 

FET. Univerzity a vysoké školy majú polovičné zastúpenie aj v téme Zdravie, demografické 

zmeny a kvalita života a v téme Európa v meniacom sa svete. Približne rovnaké zastúpenie 

jednotlivých typov organizácií je v téme Opatrenia v oblasti klímy. 

Vykonané analýzy zároveň preukázali, že z hľadiska šiestich základných odborov vedy podľa 

členenia OECD patria medzi najúspešnejšie slovenské subjekty verejného, ako aj súkromného 

sektora z hľadiska získaných finančných zdrojov z programu Horizont 2020 prevažne subjekty, 

ktoré vykonávajú VaV v oblasti technických a prírodných vied. 

P. č. Hlavné zistenia 

ZIS-II.1 Nízka aktivita Slovenska v medzinárodných výskumných projektoch EÚ. 

 

Hodnotiaca otázka č. 3: Aké sú ďalšie možnosti / modely podpory úspešných projektov 

v rámci EÚ programov aplikovateľné na podmienky SR a financovateľné z EŠIF? 

Z medzinárodného porovnania Slovenska s vybranými krajinami EÚ vyplynulo, že Slovensko 

v oblasti výskumu, vývoja a inovácií značne zaostáva nielen za vybranými vyspelými 

                                                
103 t. j. reálny počet slovenských subjektov, ktoré predložili projektové zámery v danej tematickej sekcii, bez ohľadu na počet 
predložených projektových zámerov daným subjektom 



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

275 

európskymi krajinami, ktoré boli vybrané do porovnania (Rakúsko, Holandsko, Fínsko), ale aj 

za priemerom EÚ a dokonca aj za susednou Českou republikou. Vyššia miera zapájania sa 

Slovenska do medzinárodnej spolupráce je pre našu krajinu preto obzvlášť dôležitá, pokiaľ 

chce napredovať v oblasti výskumu a vývoja a získať benefity z globálneho rozvoja VaV.  

V rámci priebežného hodnotenia boli okrem iného porovnané kľúčové ukazovatele Európskej 

inovačnej výkonnosti za Slovensko a vyššie uvedené štyri európske krajiny, tri z nich 

s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výskumu a vývoja. Do porovnania bola vybraná aj 

susediaca Česká republika, ktorá datuje začiatky rozvoja VaV v prostredí trhovej ekonomiky 

spoločne so Slovenskom. Napriek tomu, v rámci EÚ 28 intenzita výskumu a inovácií stavia SR 

na 21. miesto, zatiaľ čo ČR je 10 mieste. Toto umiestnenie je odvodené od ukazovateľa 

„celkové hrubé výdavky na VaV prepočítané prostredníctvom počtu výskumníkov na 

percentuálny podiel VaV na HDP“, ktorý na Slovensku dosahuje hodnotu 0,90 %, kým v ČR je 

to raz toľko (1,80 %). Uvedené znamená, že  ČR vynakladá nepomerne vyšší podiel verejných 

zdrojov na VaV ako SR. 104 

SR má v porovnaní s ČR aj značne nižší počet výskumníkov na 1 milión obyvateľov. Kým v SR 

pripadá na 1 milión obyvateľov 2 797 výskumníkov, v ČR je to 3 693 výskumníkov. Podobne 

ako predchádzajúci ukazovateľ, aj počet výskumníkov na milión obyvateľov stavia SR a ČR 

v rámci EÚ 28 na celkom odlišné pozície – kým SR je z tohto hľadiska na 24. mieste, ČR na 

14. mieste.105 Miera zamestnanosti v znalostne náročných činnostiach v SR a ČR nie je pritom 

výrazne rozdielna – v SR predstavuje 31,40 %, v ČR 31,60 %. V komparácii s ostatnými 3 

vybranými krajinami, kde predstavuje cca 37 % (Rakúsko, Holandsko), resp. 38,3 % (Fínsko) 

však obe krajinami v tejto oblasti zaostávajú.  

Podobná situácia je aj z hľadiska počtu patentových prihlášok na 1 mld. HDP v štandarde 

kúpnej sily (v EUR) – v SR  táto hodnota predstavuje 1,1, v ČR 1,3, zatiaľ čo v Rakúsku 4,7, 

v Holandsku 4,9, vo Fínsku až 5,4. 

Môžeme konštatovať, že miera zapojenia tej-ktorej krajiny v projektoch medzinárodnej VaV 

spolupráce a hodnoty merateľných ukazovateľov VVaI navzájom súvisia, keď SR za všetkými 

vybranými krajinami rovnako zaostáva aj v zapojení do medzinárodných programov, čo 

preukazujú výsledky komparatívnej analýzy prezentované v kapitole 6. 

Čo sa týka komparácie SR s ČR, je nevyhnutné uviesť, že obe krajiny začiatky rozvoja VaV v 

prostredí trhovej ekonomiky síce datujú v rovnakom čase, avšak SR mala oproti ČR 

nevýhodne nastavenú štruktúru hospodárstva SR s chýbajúcou väčšinovou finálnou 

hospodárskou produkciou s vyššou pridanou hodnotou a tiež chýbajúcou špecializáciou na 

služby. Toto sa  prejavuje v štruktúre hospodárstva SR dodnes; prevažujúcou mierou sa na 

štruktúre HDP stále podieľa priemysel, naproti tomu v ČR sú to služby, čo má dopad aj na 

tempo rozvoja VVaI a napredovanie SR v tejto oblasti. 

 

                                                
104 Rakúsko 3,2 % (2. miesto v EÚ 28), Fínsko 2,8 (5. miesto), Holandsko 2,0 % (8. miesto). 
105 Holandsko 4 965 výskumníkov na 1 milión obyvateľov (6. miesto), Rakúsko 5 386 výskumníkov na 1 milión obyvateľov (4. 
miesto), Fínsko výskumníkov na 1 milión obyvateľov 6720 (3. miesto). 
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P. č. Hlavné zistenia 

ZIS-III.1 
Nedostatočné využitie potenciálu vybudovanej vedecko-výskumnej infraštruktúry národného 
významu. 

ZIS-III.2 Absencia územnej samosprávy medzi hlavnými stakeholdermi rozvoja VaV na Slovensku. 

ZIS-III.3 
Nízky podiel zamestnancov pracujúcich v oblasti VaV ako aj  nízky počet patentov, publikácií 
a citácií. 

ZIS-III.4 Nízka miera spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti VaV. 

 

Z medzinárodného porovnania, ktorého výstupy sú obsahom kapitoly 6, vyplynuli viaceré 

možnosti aplikovateľné v podmienkach SR. 

Jednou z nich je involvovanosť územnej samosprávy medzi hlavných stakeholderov 

podporujúcich VaV. Tak napríklad Amsterdamský vedecký park v Holandsku, ktorý patrí medzi 

najúspešnejšie vedecké parky v EÚ, je na pôde miestnej samosprávy, ktorá spolu so 

zakladajúcimi partnermi zabezpečuje plynulú podporu v oblasti infraštruktúry a dostupnosti 

parku. Ako významné sa javí aj zapojenie územných samospráv (miestnych aj regionálnych) 

do procesu aktualizácie stratégie RIS3.  

Ďalšou možnosťou je aplikovanie úspešného príkladu z Rakúska (Rakúsko sa radí na 9. 

miesto z EÚ 28 z hľadiska získaných prostriedkov a na 10. miesto z hľadiska počtu účastí 

v programe Horizont 2020) formou podpory vzniku inovatívnych, na vedomostiach založených 

a technologicky orientovaných verejno-súkromných start-upov a spin-offov na pôde vybraných 

univerzitných vedeckých parkov/výskumných centier vytvorením špecifického mentoringového 

programu. Ide o program financovaný z verejných zdrojov zahŕňajúci mentoringovú podporu 

pre start-up/spin-off zo strany minimálne jedného akademika z príslušnej vednej oblasti 

a jedného odborníka z oblasti úspešného správania sa v konkurenčnom prostredí. Vytváraním 

vhodného prostredia prepájajúceho akademický a podnikateľský sektor tak dáva reálnu šancu 

pre praktické uplatnenie inovatívnych návrhov vyplývajúcich či už z dlhodobej angažovanosti 

v nejakom vednom odbore alebo sa odvíjajúcich priamo z univerzitných výskumných aktivít 

a pre zapájanie sa do medzinárodnej VaV spolupráce. 

Ako nasledovania hodná možnosť sa javí aj pravidelné zverejňovanie výsledkov výskumu 

a vývoja a ich propagácia verejnými inštitúciami – v podmienkach SR jednak akademickými 

inštitúciami na ich webových stránkach, ale aj inštitúciami, ako sú APVV, SIEA, ÚPV SR, CVTI 

SR, SLORD a atď. Dobrým príkladom je v tomto Fínsko (6. najinovatívnejšia krajina na svete 

a 5. v rámci Európy), kde aj malé objavy a patenty sú zverejňované na webových stránkach 

výskumných inštitúcií a pokiaľ autor objavu neuplatní nárok na ochranu autorských práv do 

niekoľkých mesiacov od jeho vytvorenia, stáva sa tento objav verejne prístupný a ktokoľvek 
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ho môže uplatniť v praxi. Tento prístup zvyšuje spoločenský význam VaV, keďže výsledky VaV 

sú prístupnejšie širšiemu spektru užívateľov a pozitívne vplýva na motiváciu vedecko-

výskumných pracovníkov k zapájaniu sa do projektov medzinárodnej VaV spolupráce. Môže 

to byť zároveň jeden zo spôsobov zvýšenia atraktívnosti vedecko-výskumnej činnosti ako takej 

pre úspešných študentov vysokých škôl, ako aj zvýšenia počtu zamestnancov pracujúcich 

v oblasti VaV, čo je jeden z ukazovateľov, v ktorom Slovensko značne zaostáva za vyspelými 

krajinami EÚ. 

Podrobnejšie sú jednotlivé možnosti popísané v kap. 9. Závery. 

Hodnotiaca otázka č. 4: Aké sú hlavné problémy / bariéry rozvoja medzinárodnej 
spolupráce? 

V záujme identifikácie hlavných problémov/bariér medzinárodnej VaV spolupráce a navrhnutia 

opatrení na ich elimináciu považoval riešiteľský tím za potrebné v prvom kroku spracovať 

SWOT analýzu VaV z pohľadu rozvoja medzinárodnej VaV spolupráce. Vychádza z výsledkov 

uskutočnených analýz, medzinárodného porovnania, výstupov ZL č.8 a marcových výsledkov 

dotazníkového prieskumu realizovaného CVTI SR  

Tabuľka 62 SWOT analýza VaV z hľadiska rozvoja medzinárodnej VaV spolupráce  

Silné stránky  

 Kvalitní pracovníci vo VaV 

 Existujúce medzinárodné skúsenosti a kontakty 

VaV pracovníkov 

 Postupne dobudovávaná unikátna infraštruktúra 

 Potenciál komercionalizácie výsledkov VaV 

 Zvyšujúci sa počet publikácií subjektov zo SR 

v databázach Web of Science Core Collection 

a SCOPUS 

 Aktivity národných inštitúcií (APVV, SIEA, CVTI 

SR, SLORD...) v oblasti podpory účasti 

slovenských subjektov a výskumníkov 

v projektoch medzinárodnej spolupráce 

a propagácie slovenského výskumu 

v európskom výskumnom priestore 

 Skúsenosti slovenských výskumníkov – 

hodnotiteľov projektov pri príprave projektov 

H2020 

 Pretrvávajúci záujem o podporu VVaI vo 

verejnom, ako aj v súkromnom sektore 

 Rastúci dôraz na podporu spolupráce verejného 

a súkromného sektora v oblasti VaV aktivít 

 Zvyšujúci sa dôraz na prilákanie slovenských 

VaV pracovníkov zo zahraničia, ako aj 

zahraničných VaV pracovníkov na Slovensko 

 Existujúce výskumné tímy najmä na pôde 3 

univerzít (STU v Bratislave, TUKE, UNIZA) 

Slabé stránky 

- Absencia Štátnej politiky výskumu, vývoja 

a inovácií 

- Nekoncepčné zapájanie sa SR do 

medzinárodných výskumných infraštruktúr 

v pozícii člena 

- Dlhy SR na členskom v medzinárodných 

infraštruktúrach výskumu a vývoja vyplývajúce 

z neplnenia/čiastočného plnenia záväzkov 

plynúcich z medzinárodných zmlúv 

obmedzujúce využívanie medzinárodných 

inovačných infraštruktúr  a prístup do 

medzinárodných výskumných konzorcií 

- Nízky podiel verejných zdrojov vynakladaných 

na VaV v SR oproti vyspelým európskym 

krajinám 

- Nízky podiel súkromných zdrojov 

vynakladaných na VaV  

- Vysoká miera závislosti rozvoja VVaI na 

podpore z verejných zdrojov v porovnaní 

s vyspelými európskymi krajinami 

- Podfinancovanie VaV aj v dôsledku viacročnej 

obmedzenej dostupnosti zdrojov EÚ v SR 

prostredníctvom národného OP zameraného na 

podporu VaI  

- Nízky počet výskumníkov v porovnaní 

s ostatnými krajinami EÚ (na 1 mil. obyvateľov) 
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a SAV (Ústav informatiky SAV) zapájajúce sa 

do medzinárodného programu Horizont 2020 

relevantné ku konceptu Industry 4.0 

 Uvedomovanie si rastúceho  významu 

technologických domén Industry 4.0 

zadefinovaných v Akčnom pláne inteligentného 

priemyslu SR, tak z hľadiska pôsobenia 

verejných VaV organizácií v technologických 

doménach, ako aj z hľadiska potrieb 

súkromného sektora 

 Rozbehnutá strategická spolupráca domácich 

verejných VaV organizácií so zahraničnými 

verejnými VaV organizáciami a s domácimi aj 

zahraničnými priemyselnými partnermi najmä 

v rámci štyroch technologických domén Industry 

4.0: pokročilá robotika, priemyselný internet 

a IoT, simulácia a umelá inteligencia, ale aj 

v ostatných piatich technologických doménach 

 

 

- Odliv kvalitných študentov a pracovníkov VaV 

do zahraničia 

- Nízky počet publikácií subjektov zo SR 

v databázach Web of Science Core Collection 

a SCOPUS napriek ich zvyšovaniu, vrátane 

nízkej miery citovanosti  

- Pretrvávajúca „technologická“ medzera vo 

vybavení výskumných inštitúcií 

- Nedostatok vlastných zdrojov VaV inštitúcií na 

financovanie VaV 

- Nízka miera zapojenia SR do kľúčových 

programov a iniciatív EÚ (Horizont 2020, 

INTERREG EUROPE a ďalšie) 

- Nedostatočné zručnosti a skúsenosti s písaním 

projektových návrhov a s implementáciou 

projektov v rámci medzinárodných programov 

VaV 

- Slabá motivácia (finančná aj nefinančná) 

vedecko-výskumných pracovníkov zo strany ich 

zamestnávateľov k príprave projektov v rámci 

medzinárodných programov VaV 

- Zadefinovanie tematických priorít stratégie RIS3 

SK na príliš všeobecnej úrovni, prostredníctvom 

veľmi široko zadefinovaných domén, v ktorých 

sa strácajú konkrétne priority inteligentnej 

špecializácie RIS3 SK 

- Nedostatky v oblasti informovanosti o existencii 

národných kontaktných bodov (NCP) na 

Slovensku pre H2020, Styčnej kancelárie SR 

pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) a nimi 

poskytovaných možnostiach podpory 

medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV  

- podstatne nižší počet vedecko-výskumných 

pracovníkov relevantných ku konceptu Industry 

4.0 v ostatných krajoch SR v porovnaní 

s Bratislavským krajom  

- nízka pripravenosť SR na aktuálne výzvy 

týkajúce sa automatizácie, robotizácie, 

digitalizácie vzhľadom na štruktúru 

hospodárstva  

 

Príležitosti 

 Internacionalizácia VaV 

 Množstvo programov v EÚ, ako aj v širšom 

priestore zameraných na podporu VaV 

a medzinárodnej VaV spolupráce  

 Nižšia administratívna záťaž spojená 

s prípravou, ako aj implementáciou projektov 

v rámci programu Horizont 2020 ako v prípade 

národného operačného programu 

Ohrozenia 

- Vysoká konkurencia projektových návrhov 

v programe Horizont 2020, ako aj v ostatných 

medzinárodných programoch 

- Administratívna náročnosť predkladania 

žiadostí do medzinárodných programov  

- Obmedzený prístup do medzinárodných 

výskumných konzorcií 
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 Aktuálne výzvy týkajúce sa automatizácie, 

robotizácie, digitalizácie 

  

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Na základe vykonaných analýz sumarizoval riešiteľský tím mimo silných stránok a príležitostí 

predovšetkým slabé stránky a ohrozenia VaV na Slovensku z pohľadu rozvoja medzinárodnej 

spolupráce. Identifikované slabé stránky a ohrozenia spolu vytvárajú bariéry pre rozvoj 

medzinárodnej VaV spolupráce, ktorým je nevyhnutné čeliť a eliminovať ich vhodnými 

opatreniami (viď nasledujúca kapitola).  

Môžeme konštatovať, že viaceré slabé stránky, resp. ohrozenia identifikované vo SWOT 

analýze sú navzájom úzko prepojené, resp. jedna je príčinou alebo dôsledkom druhej alebo 

ďalších slabých stránok/ohrození. Ako hlavné bariéry rozvoja medzinárodnej VaV spolupráce 

uvádzame tie slabé stránky, ktoré považujeme za kľúčové a je možné ich (čiastočne) odstrániť 

elimináciou s nimi súvisiacich slabých stránok. Ako príklad uvádzame slabú stránku, ktorou je 

„nízka miera zapojenia SR do kľúčových programov a iniciatív EÚ (Horizont 2020, INTERREG 

EUROPE a ďalšie)“. S touto slabou stránkou úzko súvisia nasledovné slabé stránky 

a ohrozenia uvedené vo SWOT analýze:  

- nedostatočné zručnosti a skúsenosti s písaním projektových návrhov 

a s implementáciou projektov v rámci medzinárodných programov VaV, 

- slabá motivácia (finančná aj nefinančná) vedecko-výskumných pracovníkov zo strany 

ich zamestnávateľov k príprave projektov v rámci medzinárodných programov VaV, 

- nedostatky v oblasti informovanosti o možnostiach podpory medzinárodnej spolupráce 

v oblasti VaV, 

- administratívna náročnosť predkladania žiadostí do medzinárodných programov, 

- vysoká konkurencia projektových návrhov v programe Horizont 2020, ako aj 

v ostatných medzinárodných programoch. 

Týmto prístupom boli ako hlavné bariéry rozvoja medzinárodnej VaV spolupráce 

identifikované nasledovné zistenia: 

 

P. č. Hlavné zistenia 

ZIS-IV.1 
Nízka miera zapojenia SR do kľúčových programov a iniciatív EÚ a nekoncepčné zapájanie 
subjektov SR v nich. 

ZIS-IV.2 
Pretrváva „technologická medzera“ vo vybavení výskumných inštitúcií a celkové 
podfinancovanie VaV. 

ZIS-IV.3 Nevyvážená štruktúra financovania Vedy a výskumu. 
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Hodnotiaca otázka č.5 : Aký je rozvojový potenciál v rámci ďalšej podpory aktivít na 
zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce? 

Z pohľadu výdavkov na VaV na Slovensku výrazne dominujú technické vedy, pričom 

v posledných piatich rokoch majú investície do technických vied kolísajúci trend, aj keď v roku 

2018 došlo k miernemu nárastu. Z hľadiska objemu investovaných prostriedkov za nimi 

nasledujú s relatívne značným odstupom prírodné vedy, ktoré zaznamenali v sledovanom 

období rovnaký trend ako vedy technické. Tretiu najvyššiu finančnú podporu zaznamenali 

v roku 2018 spoločenské vedy (48 921 576 EUR) nasledované humanitnými vedami 

(39 223 719 EUR). 

Čo sa týka zamestnancov, v technických vedách dochádza v celom sledovanom období ku 

každoročnému nárastu počtu zamestnancov. V prírodných vedách po poklese v roku 2015 

a miernom poklese v roku 2016, dochádza znova k nárastu počtu zamestnancov aj v tomto 

vednom odbore. 

Pri hodnotení objemu výdavkov je potrebné konštatovať prepad ich objemu (finančného) po 

roku 2014 s postupným nárastom. V roku 2019 je možné očakávať dosiahnutie a možné 

prekročenie objemu v porovnaní s rokom 2014. Výdavky na aplikovaný výskum v rokoch 2014 

a 2015 prevyšovali výdavky do vývoja, avšak v roku 2016 došlo k zmene, odkedy výdavky na 

vývoj prekračujú výdavky na aplikovaný výskum. Zároveň u výdavkov na aplikovaný výskum 

možno pozorovať od roku 2016 mierne rastúci trend, na druhej strane vývoj výdavkov 

investovaných do vývojovej činnosti má kolísajúcu tendenciu. 

V roku 2018 bolo Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) udelených celkom 114 

patentov na vynálezy. Z nich 41 je majetkom vysokých škôl, akademického a štátneho sektoru. 

Najviac patentov k vynálezom bolo udelených Technickej univerzite v Košiciach, z nich bolo 

14 z oblasti technických a 1 z oblasti prírodných vied. Druhou v poradí so 6 udelenými patentmi 

v technických vedách a jedným v prírodných vedách je Slovenská technická univerzita v 

Bratislave. Po nej nasleduje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so 6 patentmi z 

oblasti technických vied. Slovenská akadémia vied má prevahu patentov v oblasti prírodných 

vied, aj v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave. 

Verejné výskumné ústavy reprezentujú Výskumný ústav vodného hospodárstva s jedným 

patentom spoločným so SAV a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom s 

udeleným jedným patentom v oblasti technických vied.  

Súkromné výskumné ústavy sú zastúpené Výskumným ústavom káblov a izolantov, a.s. a 

Výskumným ústavom papiera a celulózy, a.s., ktoré oba vlastnia po jednom patente v 

technických vedách udeleným v roku 2018.  

Podnikateľskému sektoru bolo udelených v roku 2018 celkom 23 patentov. Z podnikateľského 

sektora aktívneho vo výskume majú po dva patenty udelené v roku 2018 AeroMobil, s.r.o. 
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Bratislava, AQUACLEAN, spol. s r.o. Bratislava a Transmisie engineering a.s. Martin v oblasti 

technických vied a Scientica, s.r.o. Bratislava v prírodných vedách. 

Na základe údajov z databázy Web of Science Core Collection (WoS, WoS CC) a v porovnaní 

s EÚ 28 a svetom, v slovenských vedeckých publikáciách výrazne prevládajú publikácie 

zaradené do prírodných vied (3 075 publikácií) a do technických vied (1 835 publikácií) 

a so zastúpením publikácií s voľným prístupom zlatou cestou DOAJ 19 % v oboch vedách. SR 

svojím podielom prevyšuje percentuálne zastúpenie týchto publikácií v EÚ 28 v prírodných 

vedách o cca 17 % a v technických vedách o 11 % (vo vzťahu k svetu v prírodných vedách o 

14 % a v technických vedách o 10 %). 

Za prírodnými a technickými vedami nasledujú spoločenské vedy (990) s necelými 10 % 

publikácií v režime zlatej cesty DOAJ (v EÚ 28 a vo svete tento podiel predstavuje zhodne 14 

%). Publikácie z oblasti spoločenských vied za EÚ 28 na svetovej produkcii v spoločenských 

vedách tvoria viac ako 1/3 publikácií. 

Odbor lekárske vedy má na všetkých slovenských publikáciách v porovnaní s EÚ 28 a svetom 

dvojnásobne nižší podiel. Na Slovensku bolo v lekárskych vedách vytvorených 1 200 publikácií 

a z nich voľne prístupných zlatou cestou DOAJ 15 %, čo je podobný podiel ako v EÚ a vo 

svete v tomto vednom odbore.  

Pôdohospodárske vedy na Slovensku sú zastúpené najnižším počtom publikácií (cca 290), čo 

rovnako platí aj pre EÚ 28 a svet. Ich počet na Slovensku je len o niečo vyšší ako počet 

publikácií z humanitných vied (235).  

Spolupráca slovenských vedeckých a výskumných pracovníkov s priemyslom vyjadrená 

podielom publikácií prevyšuje EÚ-28 a svet v odbore lekárske vedy (4,8 %  vs. 3,5 % EÚ-28  

vs. 1,95 % svet), dosahuje úroveň sveta v odbore spoločenské vedy (0,51 % vs. 0,54 % svet  

vs. 0,74 % EÚ-28), je 3-násobne nižšia v porovnaní s priemerom EÚ-28 v odbore prírodné 

vedy (0,81 % vs. 2,4 %) a 4-násobne pod úrovňou EÚ-28 v technických vedách (0,82% vs. 

3,6 % EÚ-28) a pôdohospodárskych vedách (0,35 % vs. 1,37 % EÚ-28). 

Čo sa týka účasti slovenských inštitúcií VaV na riešení projektov v doteraz najväčšom 

výskumnom a inovačnom programe EÚ Horizont 2020, z medzinárodného porovnania, 

ktoré je súčasťou predchádzajúcich kapitol, SR značne zaostáva v rámci EÚ 28, tak z pohľadu 

počtu účastí, ako aj z pohľadu získaných finančných prostriedkov, čím sa radíme na 24. miesto 

v rámci EÚ 28. 

S ohľadom na schválenú Stratégiu RIS3 SK a vychádzajúc z výsledkov analýz možno 

konštatovať, že Slovensko má vytvorené veľmi dobré podmienky najmä na zapojenie 

sa do tematických oblastí vo vznikajúcich a rozvíjajúcich sa technológiách 

(nanotechnológie, pokročilé materiály, IKT). Vo všetkých týchto oblastiach disponuje 

skúsenosťami zo 7. RP (vytvorené fungujúce partnerstvá) a zároveň aj modernizovanou 

výskumnou infraštruktúrou z OP Výskum a vývoj. 

Z analýzy doterajšej účasti Slovenska v jednotlivých tematických sekciách 3 pilierov programu 

Horizont 2020 v rokoch 2014 - 2019 vyplýva, že napriek celkovej nízkej účasti SR v programe 

v porovnaní s ostatnými krajinami Slovensko má potenciál aj pre priority, ktoré sú preň 
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výzvou  (napr. výskum v oblasti zdravia, bezpečnosti, dopravy, energetiky), čo by malo byť 

zohľadnené pri aktualizácii Stratégie RIS3 SK. 

 

P. č. Hlavné zistenia 

ZIS-V.1 
Existujúce nedostatky v oblasti informovanosti o existencii a  možnostiach podpory 
medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV. 

ZIS-V.2 
Stratégia RIS3 SK nie je dostatočne motivačne prepojená na potreby praxe a zvyšovania 
kvality života. 

ZIS-V.3 
Nedostatočná úroveň zručností, skúseností a motivácie osôb zodpovedných za prípravu 
medzinárodných projektov. 
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Na základe zistení uvedených v predošlej kapitole riešiteľský tím predkladá v tejto kapitole 

odpovede na hodnotiace otázky. 

Hodnotiaca otázka č.1 

Ako prispieva OP svojimi realizovanými aktivitami (podporenými projektami) k rozvoju 
medzinárodnej spolupráce vo VaV? 

Pre spracovanie tejto hodnotiacej otázky bola spracovaná analýza realizovaných projektov OP 

II, časť  VaI a OP VaV zameraných na rozvoj medzinárodnej VaV spolupráce, a to aj z pohľadu 

príspevku projektov k rozvoju domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK. 

OP II (verzia 6), časť VaI prispieva k rozvoju medzinárodnej spolupráce vytváraním vhodných 

predpokladov na jej rozvoj. Podporuje MSP, ako aj verejné výskumné inštitúcie,  zlepšuje stav 

infraštruktúry, kvalitu vedeckých kapacít a ich vzájomné využívanie zapojením sa do 

národných a medzinárodných projektov. Predstavuje inštitucionálnu a finančnú podporu 

medzinárodnej spolupráce v oblasti VVaI a nakoľko je podiel výdavkov na VaV vo verejnej aj 

súkromnej sfére nízky, je OP nevyhnutnou súčasťou systémovej a finančnej podpory VaV na 

Slovensku.  

OP prispieva najmä k rozvoju domény Priemysel pre 21.storočie. 

K rozvoju medzinárodnej spolupráce priamo prispievajú štyri špecifické ciele:  

 ŠC 9.2: Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce 

 ŠC 9.3: Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a 

konsolidácie  VaV potenciálu výskumných inštitúcií 

 ŠC 9.5: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách 

 ŠC 11.2: Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu 

 

9. Závery 
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Výzvy a vyzvania v rámci ŠC 9.2 a 9.3 sú vyhlasované MŠVVaŠ SR. Vyhlasovanie výziev a 

vyzvaní v rámci ŠC 9.5 a 11.2 je v gescii MH SR. V rámci ŠC 9.2 je realizovaný a prebieha 

(máj 2020) národný projekt s názvom Horizontálna podpora účasti SR v Európskom 

výskumnom priestore (kód NFP 313011N917, r. 2017), ktorý implementuje CVTI SR, 

organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na základe zhodnotenia sa 

očakáva naplnenie výsledkov projektu. 

V rámci ŠC 9.3 bolo schválených 73 žiadostí o NFP (december 2019), s významným 

zastúpením domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, v rámci ktorej bolo 

schválených a realizovaných 42 projektov. Celkový príspevok ŠC 9.3 bol meraný počtom 

publikácií subjektov zo SR uvádzaných v databázach Web of Science Core Collection 

a SCOPUS, v rámci ktorého bolo identifikované prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty o cca 

20%.  

V rámci ŠC 9.5 bolo vyhlásených 11 výziev a 1 vyzvanie na Národný projekt. K zazmluvneniu 

projektov došlo v rámci 7 výziev na dopytovo orientované projekty a 1 vyzvania na NP. 

Opakovane najväčší záujem je o doménu Priemysel pre 21. storočie, kde bolo zrealizovaných 

viac ako 63% projektov realizovaných v tomto ŠC. Príspevok špecifického cieľa k naplneniu 

cieľov OP II, časť VaI je meraný  percentuálnou hodnotou vyjadrujúcou podiel podnikov, ktoré 

uplatňujú výskum, vývoj a inovácie.  Vďaka vysokému počtu schválených projektov je 

predpoklad dosiahnutia cieľovej hodnoty ukazovateľa, čo však môžu ovplyvniť ďalšie, najmä 

externé faktory.  

Meranie príspevku ŠC 11.2 k naplneniu cieľov OP II, časť VaI je meraný  percentuálnou 

hodnotou vyjadrujúcou podiel MSP na exporte. Napriek priebežne klesajúcemu trendu sa 

očakáva jeho akcelerácia s cieľovým podielom MSP na exporte vo výške 35 %. Špecifický cieľ 

prispieva primárne k rozvoju domény Priemysel pre 21. storočie a Digitálne Slovensko a 

kreatívny priemysel. 

Možno konštatovať, že merateľné ukazovatele týkajúce sa medzinárodnej spolupráce 

(kvantitatívne aj kvalitatívne) sú vhodne zvolené a v rámci OP II, časť VaI dobre vypovedajú o 

stave medzinárodnej spolupráce v oblasti VVaI. Úroveň ich plnenia indikuje pozitívny 

príspevok OP k rozvoju medzinárodnej spolupráce (takmer vo všetkých ŠC merateľné 

ukazovatele prekračujú plánované hodnoty). Na druhej strane, hodnotenie účasti SR v EÚ 

programoch / projektoch, ktoré radí SR až na koniec rebríčka spomedzi EÚ krajín, indikuje 

nízky príspevok OP k rozvoju medzinárodnej spolupráce. Preto sa hodnotiteľ domnieva, že 

merateľné ukazovatele sú stanovené síce na úrovni splniteľnosti v slovenských podmienkach, 

avšak málo ambiciózne. Okrem toho polovičná alebo menej ako polovičná úspešnosť 

predkladaných projektov vo výzvach OP II, časť VaI, ktoré mali za cieľ podporovať aj rozvoj 

medzinárodnej spolupráce, indikuje nedostatočnú kvalitu predkladaných projektov. Pre 

zvýšenie kvality projektov je potrebné zaviesť, resp. skvalitniť cielené podporné nástroje. 
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Z dôvodu skutočnosti, že príspevok jednotlivých projektov a ich prínosy sa môžu prejaviť aj 

v neskoršom horizonte po ich ukončení, hodnotiteľ analyzoval tiež projekty vo vybraných 

aktivitách v rámci OP VaV 2007- 2013. V rámci aktivít 2.1.1 a 2.1.4 bolo schválených celkom 

30 projektov, v rámci opatrenia 4.1 to bolo 35 projektov, pričom 14 projektov obsahovalo aj 

aktivity zamerané na rozvoj medzinárodnej VaV spolupráce. OP VaV podobne ako OP II, časť 

VaI prispel k rozvoju medzinárodnej spolupráce vytváraním priaznivých predpokladov. 

Merateľné ukazovatele neboli špecificky nastavené na meranie medzinárodnej spolupráce. 

Tie boli nastavené len sumárne na úrovni PO/ŠC. Pre sledovanie príspevku OP k rozvoju 

medzinárodnej spolupráce je vhodné nastaviť konkrétne merateľné ukazovatele, ktoré je 

možné následne sledovať a vyhodnocovať, čo v OP II (verzia 6), časť OP VaI už bolo 

zabezpečené. 

Hodnotiaca otázka č.2 

Ktoré oblasti VaV sú v medzinárodnej spolupráci najviac zastúpené? 

V oblasti zastúpenia Slovenska resp. partnerov zo Slovenska v medzinárodných projektoch je 

potrebné konštatovať neuspokojivú situáciu, pretože Slovensko patrí k najmenej aktívnym 

partnerom v medzinárodných výskumných projektoch EÚ. V rokoch 2007 - 2014 získalo 

Slovensko z 7. Rámcového programu iba 78 mil. EUR, čo je výrazne menej ako iné 

porovnateľné krajiny. Veľmi podobná je aj situácia ohľadom účasti a úspešnosti Slovenska 

v programe Horizont 2020. V porovnaní s tzv. novými členskými krajinami EÚ (EÚ-13) 

Slovensko výrazne zaostáva. Predložené projekty sú  zamerané najmä do tematických sekcií 

Informačné a komunikačné technológie, Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia 

a Bezpečné spoločnosti. Najvyššia percentuálna úspešnosť predložených projektov 

v programe Horizont 2020 (až 55 %) bola zaznamenaná v sekcii Výskumné infraštruktúry. 

Druhou najúspešnejšou sekciou (28 %) bola Inteligentná ekologická a integrovaná doprava. 

Najvyšší priemerný čistý príspevok je v rámci témy Potravinová bezpečnosť, udržateľné 

poľnohospodárstvo (781 825 EUR), so značným odstupom, ale s približne rovnakými sumami 

nasledujú IKT, Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba 

a spracovanie; Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET). 

Vykonané analýzy preukázali, že z hľadiska šiestich základných odborov vedy podľa členenia 

OECD (prírodné, lekárske, spoločenské, technické, pôdohospodárske, humanitné) patria 

medzi najúspešnejšie slovenské inštitúcie z hľadiska získaných finančných prostriedkov 

z programu Horizont 2020 v prevažnej miere inštitúcie vykonávajúce VaV v oblasti 

technických a prírodných vied, čo sa týka rovnako verejného, ako aj súkromného sektora. 

 

Hodnotiaca otázka č.3 

Aké sú ďalšie možnosti / modely podpory úspešných projektov v rámci EÚ programov 
aplikovateľné na podmienky SR a financovateľné z EŠIF? 
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Model 1 (holandský príklad) podporujúci spoluprácu medzi univerzitnými 
vedeckými parkami 

Vychádzajúc z medzinárodného porovnania, podnetným príkladom pre Slovensko je vo 

viacerých oblastiach Holandsko. Jednou z nich je oblasť vzájomnej spolupráce medzi 

vybudovanými univerzitnými vedeckými parkami, ktoré v SR predstavujú vedecko-

výskumnú infraštruktúru národného významu. Amsterdamský vedecký park, vybraný 

ako príklad dobrej praxe, spolupracuje s ostatnými vedeckými parkami v Holandsku 

formou pravidelných stretnutí vedúcich predstaviteľov vedeckého parku so zástupcami 

ďalších 7 holandských vedeckých parkov. Stretnutia sa konajú každé 2 mesiace vždy 

v inom vedeckom parku. V rámci tejto formy spolupráce si navzájom vymieňajú dobré 

príklady z praxe, ktoré im pomáhajú v ďalšom raste a zároveň ich motivujú k ďalšiemu 

napredovaniu, v čom dôležitú úlohu zohráva aj frekvencia týchto stretnutí. 

Model 2 (holandský a fínsky príklad) zahŕňajúci územnú samosprávu medzi 
stakeholdermi podporujúcimi VaV 

Vzájomné učenie sa, otvorenosť novým riešeniam, stavanie na regionálnych výhodách 

a príležitostiach, efektívnejšie využívanie zdrojov pri rešpektovaní limitov ich zachovania 

a možnej obnoviteľnosti, sú výzvy, na ktoré môže reagovať zvýšenou spoluprácou vo 

VaV každý región, ak  umožní širšiemu spektru významných stakeholderov zapojiť sa 

do tejto spolupráce a nájsť v nej svoje uplatnenie. 

Konkrétnym príkladom dobrej praxe je znova model fungovania  Amsterdamského 

vedeckého parku, ktorý bol založený, je prevádzkovaný a má strategické vedenie 

zabezpečené prostredníctvom viacerých zakladateľských subjektov s významným 

vplyvom miestnej samosprávy mesta Amsterdam. Miestna samospráva zodpovedá za 

územný rozvoj lokality, na ktorej je park vybudovaný, zabezpečuje dopravnú, inžiniersku, 

bytovú infraštruktúru, obslužnosť územia, starostlivosť o zeleň, má záujem na príleve 

obyvateľov za novými pracovnými príležitosťami, príleve mladých ľudí s inovačnými 

nápadmi a prosperujúcich podnikov, ktoré sa rozvíjajú vďaka výsledkom aplikovaného 

výskumu a vývoja z vedeckého parku.  

Prax vyspelých krajín ukazuje, že zapojenie územnej samosprávy do konzorcia 

vedeckého parku môže byť teda užitočné z viacerých dôvodov, ako sú napríklad 

inžinierske siete (zabezpečovanie výstavby a údržby ciest, pravidelnej dopravy), 

priťahovanie investorov alebo napríklad aj z dôvodu možnosti ponuky vhodných 

priestorov na rozšírenie parku a pod.. V praxi Slovenskej republiky územná samospráva 

zatiaľ nevyvíja významnejšie aktivity smerujúce k podpore rozvoja vedeckých parkov, 

čoho dôvodom môže byť jednak krátka existencia vedeckých parkov, jednak 

spoločensko-politická situácia v krajine, ale aj nedostatok porozumenia ohľadom 

významu vedecko-výskumných inštitúcií v území z hľadiska zvyšovania jeho 

konkurencieschopnosti a celkovej podpory lokálneho a regionálneho rozvoja. 
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Zapojenie uvedených aktérov, teda územných samospráv, považujeme za dôležité aj 

v procese tvorby a aktualizácie stratégie RIS3, čo je zároveň nevyhnutným 

predpokladom ich aktívnej účasti aj v procese jej implementácie. Zapojenie regionálnych 

a miestnych samospráv do procesu tvorby a aktualizácie stratégie RIS3 umožňuje 

jednak samosprávam poznať potreby sektora VVaI, ktorých naplneniu môže byť 

nápomocná. Zároveň umožňuje vedecko-výskumným inštitúciám poznať možnosti 

samosprávy z hľadiska naplnenia konkrétnych potrieb rozvoja VVI v regióne. 

Nasledovania hodným príkladom z tohto hľadiska je okrem Holandska napríklad aj 

Fínsko; obe krajiny nielen plánujú stratégiu RIS3 smerom zdola nahor, ale aj v rámci jej 

implementácie, vyhodnocovania a aktualizácie udržujú živé sieťovanie odborníkov 

a významných stakeholderov. Širšie zapojenie regionálnej a miestnej samosprávy do 

podpory VVaI bolo, vychádzajúc z medzinárodnej komparácie identifikované ako 

potenciálny priestor na zlepšenie strategického plánovania a neskôr aj zlepšenia 

samotnej implementácie RIS3 SK v ďalšom programovom období, čo môže pozitívne 

ovplyvniť aj účasť VVI v projektoch medzinárodnej spolupráce. Myšlienku 

rozsiahlejšieho a aktívneho zapojenia územnej samosprávy do procesu aktualizácie aj 

implementácie stratégie RIS3 SK podporuje aj skutočnosť, že napríklad vyspelá krajina, 

akou je Fínsko, má stratégiu RIS3 vypracovanú nielen na národnej úrovni, ale vlastnú 

stratégiu RIS3, vychádzajúcu zo silných stránok príslušného regiónu, má vypracovanú 

a následne radou regionálnej samosprávy schválenú každý región.  

Model 3 (fínsky a český príklad) podporujúci rast kredibility VaV v spoločnosti 

V oblasti ľudského bádania existujú rôzne ekonomicko-spoločenské a etické 

obmedzenia, ktoré  limitujú rozmach medzinárodnej VaV spolupráce. Ich širšou 

podporou, spoločenským uznaním a vytvorením štruktúr na ich aktívnu činnosť 

a rozšírenia spektra zapojených stakeholderov sa podporí aj rozvoj medzinárodnej 

spolupráce VaV. Dobrým, nasledovania hodným príkladom je Fínsko. Aj malé objavy 

a patenty sú vo Fínsku zverejňované na stránkach výskumných inštitúcií a pokiaľ autor 

objavu neuplatní nárok na ochranu autorských práv do niekoľkých mesiacov od jeho 

vytvorenia, stáva sa tento objav verejne prístupný a ktokoľvek ho môže uplatniť v praxi. 

Spomedzi krajín EÚ 28 bolo pritom Fínsko vyhodnotené v rámci GII 2019 ako krajina s 

celosvetovo najlepším indexom vykazovaných výsledkov fungujúcej digitálnej 

ekonomiky a  spoločnosti  (index DESI). 

Uplatnením tohto prístupu v oblasti propagovania a šírenia výsledkov výskumu a vývoja 

dosiahnutých inštitúciami VaV možno očakávať zvýšenie spoločenského prijatia 

a uznania výsledkov vedy a výskumu, keďže výsledky VaV sú prístupnejšie širšiemu 

spektru užívateľov.  

Tento prístup zároveň pozitívne vplýva na motiváciu rozvíjať činnosti VaV zamerané na 

hľadanie novej kvality života, v zodpovednejšom prístupe a rešpektovaní ľudských 
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hodnôt, v zachovaní prírodných zdrojov pri rešpektovaní ľudských potrieb v oblasti 

tvorivosti, učenia sa, potreby spoločenského zapojenia sa do práce s viacerými ľuďmi 

podobných záujmov, potreby objavovať, overovať a aplikovať nové riešenia do  

existujúcich systémov v rôznych oblastiach života či už prostredníctvom rozvoja 

sociálnych inovácií, ekonomických a ekologických riešení. Všetky tieto oblasti je možné 

riešiť prostredníctvom spoločnej  medzinárodnej VaV spolupráce, k čomu sú vedecko-

výskumní pracovníci takýmto spôsobom viac motivovaní.  

Takýmto spôsobom je možné tiež zvýšiť atraktívnosť vedecko-výskumnej činnosti pre 

úspešných študentov vysokých škôl a zvýšiť počet zamestnancov pracujúcich v oblasti 

VaV, čo je jeden z ukazovateľov, v ktorom Slovensko značne zaostáva za vyspelými 

krajinami EÚ. Študenti vysokých škôl sú hnacím motorom VaV, preto je potrebné vytvoriť 

im zázemie na ďalší výskum a profesionálny rast. Okrem vyššie uvedeného opatrenia je 

možné vedecko-výskumnú činnosť zatraktívniť pre prílev mladého VaV potenciálu aj 

prijatím iných opatrení. 

 

Model 4 (rakúsky a český príklad) podporujúci tvorivé podnikateľské myslenie 

a pôsobenie v akademickom prostredí 

Dobrým príkladom je rakúsky model vedeckého parku SPG v meste Graz, v ktorom je 

realizovaný mentoringový program financovaný z verejných zdrojov.  

Program podporuje tvorivé podnikateľské myslenie a pôsobenie v akademickom 

prostredí. Vedecký park v Grazi povzbudzuje a podporuje akademikov zo všetkých 

vedných odborov pri zakladaní inovatívnych, na vedomostiach založených a 

technologicky orientovaných spoločností. Vytváraním vhodného prostredia 

prepájajúceho akademický a podnikateľský sektor tak dáva reálnu šancu pre praktické 

uplatnenie inovatívnych návrhov vyplývajúcich či už z dlhodobej angažovanosti v 

nejakom vednom odbore alebo sa odvíjajúcich priamo z univerzitných výskumných 

aktivít. Za 17 rokov existencie pomohol vyše 150 špičkovým projektom vyvinúť sa v 

prosperujúce spoločnosti.  

Ďalším dobrým príkladom zatraktívnenia vedy a výskumu pre vysokoškolských 

študentov je Výskumné centrum Regionální technologický institut (RTI) Strojárskej 

fakulty Západočeskej univerzity v Plzni. Zaoberá sa základným, ale hlavne aplikovaným 

a experimentálnym výskumom v oblasti strojárstva. RTI v snahe získať si študentov pre 

prácu v centre zapája študentov do činnosti centra na rôznych stupňoch 

vysokoškolského vzdelávania. PhD. študenti sa podieľajú na výstupoch, zapájajú sa do 

prebiehajúcich projektov a majú pracovné úväzky nad rámec štipendií.  V súčasnosti asi 

polovica zamestnancov centra sú PhD. študenti, pričom často sú zamestnávaní už aj 

nadaní študenti magisterského štúdia. Výuka priamo prebiehajúca v centre závisí od 

podielu zamestnancov vysokej školy, ktorí sú zároveň prepojení aj s výskumnou prácou 
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v centre. Vďaka centru sa zvýšil prístup študentov k špičkovému vybaveniu. Centrum tak 

poskytuje študentom unikátne možnosti, ktoré predtým neboli k dispozícii.  

 

Model 5 (holandský príklad) podporujúci spoluprácu medzi verejným 

a súkromným sektorom 

Zrealizované medzinárodné porovnania v rámci ZL č.7 potvrdili tiež dôležitosť 

spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti VVaI, ktorá je jednou zo 

slabých stránok v oblasti slovenského VVaI každoročne sa vyskytujúcou aj v Správach 

o Slovensku publikovaných zo strany Európskej komisie. Ako príklad uvádzame 

opätovne vedecký park, keďže práve verejné vysoké školy a SAV, v ktorých boli 

vybudované UVP/VC, boli identifikované ako hlavní stakeholderi VaV v skupine 

subjektov priamo realizujúcich VaV činnosť. Dobrým príkladom z tohto hľadiska je 

Amsterdamský vedecký park, ktorý úspešne napreduje s tým, že má neustále na zreteli 

svoj hlavnú úlohu, ktorou je výmena znalostí a skúseností medzi sektorom vzdelávania, 

výskumu a podnikateľským prostredím. Jeho silnými stránkami sú lokalita, zameranie 

VaV, koncentrácia vedcov, vysokorýchlostný prenos dát, priestorová kapacita parku, 

služby, udržateľnosť VaV, prítomnosť firiem od start-upov po medzinárodné firmy a 

prítomnosť medzinárodne uznávaných výskumných inštitúcií. V rámci vedeckého parku 

sú pravidelne organizované aktivity a poskytované služby pre jeho hlavných aktérov - 

kongresy, iné komunitné akcie, služby pre fungovanie start-upov, prepájanie 

s medzinárodnými aktivitami, ale aj neustále rozširovanie služieb nevyhnutných pre 

život, ako sú parkovanie, ubytovanie, stravovanie. Všetky tieto atribúty robia 

z Amsterdamského vedeckého parku jeden z najvýznamnejších, najúspešnejších 

a najznámejších vedeckých parkov v EÚ. 

Zahraničné skúsenosti ukázali, že pre univerzitné vedecké parky a výskumné centrá je 

dôležité, aby boli využívané nielen štátnymi/verejnými vedecko-výskumnými inštitúciami 

a univerzitami, ale boli zaujímavé aj pre prepojenie s praxou, vedeli osloviť mladých ľudí, 

boli atraktívnym prostredím pre overovanie, testovanie a zavádzanie nových nápadov, 

zlepšení, ktoré budú zaujímavé pre ľudí ako konečných užívateľov v ich bežnom živote. 

 

Hodnotiaca otázka č.4 

Aké sú hlavné problémy / bariéry rozvoja medzinárodnej spolupráce? 

Spôsob, akým boli identifikované hlavné bariéry rozvoja medzinárodnej spolupráce, je bližšie 

popísaný v kap. 8 Hlavné zistenia. Vzhľadom na formuláciu hodnotiacej otázky odpoveď na 

hodnotiacu otázku zodpovedá zisteniu formulovaného v rámci hodnotiacej otázky č. 4 v kap. 

8 Hlavné zistenia. 

Ako hlavné bariéry rozvoja medzinárodnej VaV spolupráce boli identifikované: 
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 absencia Štátnej politiky výskumu, vývoja a inovácií, čoho dôsledkom je okrem iného 

aj nekoncepčné zapájanie sa SR do medzinárodných výskumných infraštruktúr 

v pozícii člena, 

 nízky podiel verejných zdrojov vynakladaných na VaV v SR oproti vyspelým 

európskym krajinám (podfinancovanie VaV) a pretrvávajúca „technologická“ medzera 

vo vybavení výskumných inštitúcií, 

 nízky podiel súkromných zdrojov vynakladaných na VaV, 

 nízky počet výskumníkov v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ (na 1 mil. obyvateľov), 

 nízka miera zapojenia SR do kľúčových programov a iniciatív EÚ (Horizont 2020, 

INTERREG EUROPE a ďalšie), 

 nízka miera pripravenosti SR na aktuálne výzvy týkajúcich sa automatizácie, 

robotizácie, digitalizácie vzhľadom na štruktúru hospodárstva a nízka inovačná 

výkonnosť, 

 podstatne nižší počet vedecko-výskumných pracovníkov relevantných ku konceptu 

Industry 4.0 v ostatných krajoch SR v porovnaní s Bratislavským krajom. 

 

Hodnotiaca otázka č.5 

Aký je rozvojový potenciál v rámci ďalšej podpory aktivít na zvýšenie účasti SR 

v projektoch medzinárodnej spolupráce? 

Možno konštatovať, že poradie jednotlivých vedných odborov z hľadiska počtu zamestnancov 

kopíruje ich poradie z hľadiska objemu investovaných prostriedkov. To znamená, že dominujú 

technické vedy, za nimi nasledujú prírodné vedy, spoločenské vedy a humanitné vedy. 

Rovnako z hľadiska počtu udelených patentov prevládajú technické vedy, ktoré jednoznačne 

prevládajú aj v počte zapísaných úžitkových vzorov. Väčšinu výdavkov, podľa typu VaV 

činnosti, tvoria výdavky do základného výskumu. 

Porovnaním publikačnej činnosti v jednotlivých typoch vied bolo zistené, že publikačná činnosť 

v prírodných vedách takmer dvojnásobne prevyšuje publikačnú činnosť v technických vedách, 

napriek tomu, že poradie týchto odborov z hľadiska počtu zamestnancov, počtu investovaných 

finančných prostriedkov do jednotlivých vedných odborov aj počtu udelených patentov je 

opačné. Považujeme za dôležité uviesť, že krajiny EÚ 28 publikujú dva až trikrát častejšie 

(v závislosti od vedného odboru) v kvalitných publikáciách zaradených podľa impakt 

faktora do 1. alebo 2. kvartilu, čo znamená vyššiu pravdepodobnosť citovania.  

Uvedené je zároveň odporučením pre slovenských autorov, resp. spoluautorov 

z hľadiska väčšieho zviditeľnenia výsledkov VaV v medzinárodnom rozmere a využitia 

existujúce potenciálu pre rozvoj medzinárodnej VaV spolupráce. 

Medzi najúspešnejšie slovenské inštitúcie z hľadiska získaných finančných prostriedkov 

z programu Horizont 2020 tak z verejného, ako aj zo súkromného sektora patria v prevažnej 

miere inštitúcie vykonávajúce VaV v oblasti technických a prírodných vied. 
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Medzi príčiny nízkej účasti SR v programe Horizont 2020, ako aj v ostatných medzinárodných 

programoch patria aj nedostatočné zručnosti a skúsenosti s písaním projektových návrhov 

a s implementáciou projektov v rámci medzinárodných programov VaV, ako aj slabá motivácia 

(finančná aj nefinančná) vedecko-výskumných pracovníkov zo strany ich zamestnávateľov 

k príprave projektov v rámci medzinárodných programov VaV (vyplýva z výsledkov dotazníkového 

prieskumu CVTI SR, podľa ktorých by 32,3 % z 201 respondentov uvítalo ako podporu účasti 

v projektoch Horizontu 2020 viac priestoru zo strany zamestnávateľa a 37,8 % by privítalo finančnú 

odmenu za podanie projektu, pričom na 5 – stupňovej škále hodnotenia finančnú motiváciu zo 

strany zamestnávateľa ohodnotilo takmer 70 % z 201 respondentov na stupňoch 3 – 5, keď 1 

znamená nedôležitá a 5 znamená veľmi dôležitá). Zároveň takmer 1/3 z uvedeného počtu 

respondentov (31,3 %) za jednu z hlavných prekážok vyššej účasti slovenských subjektov 

v programe Horizont 2020 považuje slabú motiváciu zo strany zamestnávateľa (finančnú aj 

nefinančnú) . 

Na základe výsledkov a všetkých dosiaľ vykonaných analýz možno konštatovať, že najvyšší 

potenciál medzinárodnej VaV spolupráce majú v SR technické a prírodné vedy. Platí to 

z hľadiska počtu zamestnancov, investovaných prostriedkov do VaV, udelených patentov, 

počtu publikácií, úspešnosti v najvýznamnejšom výskumnom a inovačnom programe EÚ 

Horizont 2020 ako aj z porovnania iných ukazovateľov, ktoré  boli predmetom 

predchádzajúcich analýz. 

Už aj v rámci predošlých analytických úloh  (ZL č.5 a ZL č.1) riešiteľ konštatoval, že 

Stratégia RIS3 SK nie je dostatočne motivačne prepojená na potreby praxe a zvyšovania 

kvality života s ohľadom na  ľudské zdravie, ochranu a zachovanie životného prostredia 

a rozumného využívania a hospodárenia so zdrojmi, ktoré má k dispozícii na lokálnej 

úrovni. Veľkou výzvou pre SR bude najmä výskum v oblasti zdravia, bezpečnosti 

(vrátane potravín), dopravy a energetiky.  

Z analýzy doterajšej účasti Slovenska v jednotlivých tematických sekciách 3 pilierov programu 

Horizont 2020 v rokoch 2014 - 2019 vyplýva, že napriek celkovej nízkej účasti SR v programe 

v porovnaní s ostatnými krajinami Slovensko má potenciál aj pre priority, ktoré sú preň 

výzvou, čo by malo byť zohľadnené pri aktualizácii Stratégie RIS3 SK. 

V porovnaní napr. s Fínskom chýba v RIS3 SK napr. oblasť vzdelávania, ľudských zdrojov, inovácií 

v oblasti organizačných zmien, aby investície do inovatívnych technologických riešení vytvárali 

širšie možnosti pre komplexnejšie zavádzanie inovácií a výsledkov výskumu a vývoja do 

fungovania spoločnosti  s pozitívnym dopadom na ekonomický a sociálny rast krajiny 

s prihliadnutím na environmentálne aspekty tohto rozvoja a udržateľnosť využívania dostupných 

zdrojov.  

Podobne ako Fínsko má napríklad aj Rakúsko v národnej stratégii RIS3 ako jednu z tematických 

priorít (domén) “Zabezpečenie kvality života s ohľadom na demografické zmeny (vrátane 

urbanizácie, mobility a migrácie)”, čo je jedna z výziev, ktorým čelí aj Slovensko a nie je pokrytá 

súčasnou stratégiou RIS3 SK. 

Domény inteligentnej špecializácie sú stanovené v príliš širokej  rovine (čo sa týka ich názvu aj 

obsahu), v ktorej sa strácajú konkrétne priority inteligentnej špecializácie Slovenska.   
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V zmysle zadania a schválenej metodiky v rámci Úvodnej správy bolo od riešiteľského tímu 

požadované naformulovať odporúčania a opatrenia v rámci hodnotiacich otázok č. 4 a 5 

nasledovne: 

 v rámci plnenia hodnotiacej otázky č. 4 definovať: 

a) opatrenia na elimináciu bariér rozvoja medzinárodnej VaV spolupráce, 

b) opatrenia na podporu zvýšenia účasti inštitúcií SR v projektoch 

medzinárodnej spolupráce; 

 

 v rámci plnenia hodnotiacej otázky č. 5 navrhnúť odporúčania nových možností 

podpory medzinárodnej VaV spolupráce.  

Vzhľadom na zistenia riešiteľského tímu pri plnení hodnotiacich otázok č. 1, 2 a 3 sú v tejto 

kapitole navrhnuté aj odporúčania / opatrenia k zisteniam identifikovaným v rámci 

hodnotiacich otázok č. 1 – 3, a to k tým, ktoré boli v kap. 8 identifikované ako zistenia 

s negatívnym vplyvom na rozvoj medzinárodnej VaV spolupráce. Zároveň je nutné 

konštatovať, že niektoré odporúčania / opatrenia sa vo viacerých hodnotiacich otázkach 

prelínajú, pretože nie je možné ich jednoznačne prideliť iba k jednej hodnotiacej otázke. 

Hodnotiaca otázka č.1 

Ako prispieva OP svojimi realizovanými aktivitami (podporenými projektami) k rozvoju 

medzinárodnej spolupráce vo VaV? 

Väčšina zistení, ku ktorým riešiteľský tím dospel pri plnení hodnotiacej otázky č. 1, je 

pozitívneho charakteru. K zisteniam, ktoré majú negatívny vplyv na rozvoj medzinárodnej VaV 

spolupráce navrhuje nasledovné odporúčania: 

 

10. Odporúčania 
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Odporúčania a opatrenia Realizácia 

Nadväznosť 
na zistenie 

1 Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov 

operačného programu v budúcom programovom období 

2021 – 2027 stanoviť s ohľadom na dosahované 

plnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov 

v programovom období 2014 – 2020 tak, aby vo väčšej 

miere podnecovali rozvoj medzinárodnej VaV 

spolupráce. 

RO, resp. tvorba budúceho 
programového dokumentu 

 

ZIS-I.1 

2 Na princípe partnerstva zabezpečiť absentujúcu štátnu 

politiku výskumu, vývoja a inovácií s horizontom 10 – 15 

rokov v záujme stanovenia strategického smerovania 

VaI na Slovensku a medzin. VaV spolupráce, čo 

umožní aj strategickejšie obsahové nastavenie OP pre 

budúce programové obdobie. 

MŠVVaŠ SR v spolupráci so 
zainteresovanými subjektami 

ZIS-I.1, ZIS-
IV.1 

3 Zaviesť, príp. skvalitniť cielené podporné nástroje, napr. 

školenia, mentoring, konzultačné služby, nájom 

špecialistov a podobne. 

CKO, MŠVVaŠ SR, APVV, 
MH SR, SIEA, resp. iné 
zainteresované subjekty 

ZIS-I.1, ZIS-

V.1, ZIS-V.3 

4 Pokračovať v administratívnom zjednodušovaní 

procesov pre žiadateľov o EŠIF v budúcom 

programovom období 2021 – 2027. 

CKO, MŠVVaŠ SR ZIS-.I.2, ZIS-
IV.2 

 

Hodnotiaca otázka č.2 

Ktoré oblasti VaV sú v medzinárodnej spolupráci najviac zastúpené? 

Vzhľadom na charakter hodnotiacej otázky č. 2, v rámci tejto hodnotiacej otázky bolo 

identifikované len jedno zistenie s negatívnym vplyvom na rozvoj medzinárodnej VaV 

spolupráce, ku ktorému hodnotiteľ navrhuje nasledovné odporúčania: 

 
Odporúčania a opatrenia Realizácia 

Nadväznosť 
na zistenie 

5 V budúcom programovom období cielene podporovať 

komplementaritu medzi štrukturálnymi fondami EÚ 

a programom Horizont Europe a medzinárodnými 

iniciatívami v rámci ERA. 

MŠVVaŠ SR ZIS-II.1 
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Hodnotiaca otázka č.3 

Aké sú ďalšie možnosti / modely podpory úspešných projektov v rámci EÚ programov 
aplikovateľné na podmienky SR a financovateľné z EŠIF? 

V tejto časti hodnotiteľ navrhuje opatrenia na odstránenie hlavných zistení identifikovaných 

v rámci hodnotiacej otázky č. 3 vychádzajúc z medzinárodného porovnania Slovenska 

s vybranými krajinami EÚ – Česká republika, Rakúsko, Holandsko a Fínsko – modelov 

popísaných v kapitole 9 Závery. 

 
Odporúčania a opatrenia Realizácia 

Nadväznosť 
na zistenie 

6 Realizovať pravidelné stretnutia vedúcich 

predstaviteľov univerzitných vedeckých parkov 

a výskumných centier ako zástupcov kľúčových 

vedecko-výskumných infraštruktúr v SR na 

štvrťročnej, resp. polročnej báze. 

vedúci predstavitelia 
jednotlivých UVP/VC 

 

ZIS-III.1 

7 V pravidelnom intervale (raz, resp. dvakrát ročne) 

zrealizovať spoločné stretnutie kľúčových zástupcov 

všetkých UVP/VC so zástupcami vybraného 

UVP/VC zo susediacich krajín (Česká republika, 

Rakúsko), príp. inej vybranej krajiny EÚ s cieľom 

vzájomnej výmeny skúseností, nadviazania alebo 

posilnenia vzájomnej spolupráce. 

vedúci predstavitelia 
jednotlivých UVP/VC 

ZIS-III.1 

8 Zvýšiť záujem regionálnych samospráv a miestnych 

samospráv na krajskej a okresnej úrovni o aktívnu 

účasť v podpore VVaI v regióne. 

vedúci predstavitelia UVP/VC 
a iných kľúčových VaV 
inštitúcií v príslušných 
regiónoch 

ZIS-III.2 

9 Zapojiť a podporovať aktívnu účasť regionálnych 

samospráv, ako aj miestnych samospráv na úrovni 

krajských a okresných miest do procesu aktualizácie 

RIS3 SK . 

pracovná skupina pre 
aktualizáciu RIS3 SK 

 

ZIS-III.2 

10 Zapojiť regionálne samosprávy, ako aj miestne 

samosprávy na úrovni krajských a okresných miest 

do existujúcich verejno-súkromných partnerstiev 

etablovaných pri univerzitných vedeckých parkoch a 

výskumných centrách. 

vedúci predstavitelia UVP/VC 
v príslušných regiónoch 

 

ZIS-III.2 

11 Pravidelne zverejňovať výsledky výskumu a vývoja 

a zabezpečiť ich propagáciu verejnými inštitúciami, 

a to jednak akademickými inštitúciami na ich 

webových stránkach, ale aj inštitúciami, ako sú 

APVV, SIEA, ÚPV SR, CVTI SR, SLORD a atď. 

akademické inštitúcie, APVV, 
SIEA, ÚPV SR, CVTI SR, 
SLORD a iné 

 

ZIS-III.3, ZIS-
III.4, ZIS-V.3 
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12 Zvýšiť úroveň zapojenia študentov vysokých škôl na 

všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia do 

vedecko-výskumnej činnosti realizovanej v rámci 

vysokých škôl, UPV/VC, vrátane zvýšenia ich 

prístupu k modernej výskumnej infraštruktúre 

vybudovanej z verejných zdrojov. 

akademické inštitúcie, vedúci 
predstavitelia UVP/VC 

 

ZIS-III.3 

13 Vytvoriť mentoringový program financovaný 

z verejných zdrojov, ktorý bude realizovaný vo 

vybraných verejných VaV inštitúciách. 

MŠVVaŠ SR, MH SR, APVV 
v spolupráci s verejnými VaV 
inštitúciami 

ZIS-III.3 

Podnetným príkladom pre Slovensko je vo viacerých oblastiach Holandsko. Jednou z nich je 

oblasť vzájomnej spolupráce medzi vybudovanými univerzitnými vedeckými parkami, 

ktoré v SR predstavujú vedecko-výskumnú infraštruktúru národného významu.  

Na základe holandského príkladu riešiteľský tím navrhuje prijatie nasledovných opatrení 

v uvedenej oblasti:  

Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi UVP/VC: 

 realizácia pravidelných stretnutí vedúcich predstaviteľov univerzitných vedeckých 

parkov a výskumných centier ako zástupcov kľúčových vedecko-výskumných 

infraštruktúr v SR na štvrťročnej báze, ktoré sa budú konať vždy v inom UVP/VC a ich 

obsahom bude výmena vzájomných skúseností a prezentácia dosiahnutých výsledkov 

v uplynulom štvrťroku v záujme vzájomnej motivácie, lepšieho vzájomného poznania  

sa z hľadiska existujúcich infraštruktúr, ľudského potenciálu, možností spolupráce na 

zamýšľaných projektoch a pod. s cieľom zvýšenia účasti a konkurencieschopnosti 

slovenských verejných VaV inštitúcií v projektoch medzinárodnej spolupráce. Aby boli 

tieto stretnutia efektívne a účelné, nie je vhodné, aby sa na nich stretávali naraz 

zástupcovia všetkých UVP/VC, a to vzhľadom na počet UPV (7) a VC (7). Pri realizácii 

opatrenia odporúčame z existujúcich UVP/VC vytvoriť tri skupiny po 4 – 5 členov (teda 

4 – 5 UVP/VC), ktoré sa budú stretávať na uvedenej štvrťročnej báze. Po 12, resp. 15 

mesiacoch, v prípade potreby aj skôr, sa môže zloženie týchto skupín zmeniť/vymeniť 

podľa nadobudnutých informácií, skúseností, smerovania jednotlivých UVP/VC a pod. 

 raz, resp. dvakrát ročne zrealizovať spoločné stretnutie kľúčových zástupcov všetkých 

UVP/VC so zástupcami vybraného UVP/VC zo susediacich krajín (Česká republika, 

Rakúsko), príp. inej vybranej krajiny EÚ s cieľom vzájomnej výmeny skúseností, 

nadviazania alebo posilnenia vzájomnej spolupráce.  

Ďalšou oblasťou, v ktorej je Holandsko pre SR podnetným príkladom, je zapojenie územnej 

samosprávy do konzorcia vedeckého parku. Zapojenie územných samospráv sa okrem 

toho javí ako dôležité aj v procese tvorby a aktualizácie stratégie RIS3, čo je zároveň 

nevyhnutným predpokladom ich aktívnej účasti aj v procese jej implementácie. Na jednej 
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strane umožňuje samosprávam poznať potreby sektora VVaI, ktorých naplneniu môže byť 

nápomocná, na druhej strane umožňuje vedecko-výskumným inštitúciám poznať možnosti 

samosprávy z hľadiska naplnenia konkrétnych potrieb rozvoja VVI v regióne.  

Nasledovania hodným príkladom z tohto hľadiska je okrem Holandska napríklad aj Fínsko; 

obe krajiny nielen plánujú stratégiu RIS3 smerom zdola nahor, ale aj v rámci jej implementácie, 

vyhodnocovania a aktualizácie udržujú živé sieťovanie odborníkov a významných 

stakeholderov, vrátane územnej samosprávy.  

Na základe holandského a fínskeho príkladu riešiteľský tím navrhuje prijatie nasledovných 

opatrení v tejto oblasti: 

Opatrenia na zabezpečenie/zvýšenie aktívnej účasti územnej samosprávy v oblasti 

podpory VVaI v regióne: 

 zvýšenie záujmu regionálnych samospráv a miestnych samospráv na krajskej 

a okresnej úrovni o aktívnu účasť v podpore VVaI v regióne formou napr. polročne 

organizovaných spoločných stretnutí zástupcov UVP/VC a ostatných kľúčových 

stakeholderov VVaI v regióne z verejného aj súkromného sektora so zástupcami 

územných samospráv, na ktorých budú prezentované dosiahnuté výsledky vo VVaI 

prínosné pre ekonomický rozvoj regiónu/zvýšenie kvality života jeho obyvateľov a pod.; 

prvé stretnutie takéhoto charakteru odporúčame uskutočniť čo možno najskôr, a to 

v súvislosti s aktualizáciou stratégie RIS3 SK, ktorá už bola spustená 

 zapojenie a podpora aktívnej účasti regionálnych samospráv, ako aj miestnych 

samospráv na úrovni krajských a okresných miest do procesu aktualizácie RIS3 SK 

v záujme využitia ich potenciálu v oblasti poznania lokálnych a regionálnych potrieb a 

tiež aj ako dôležitých aktérov regionálneho rozvoja s potenciálom finančnej aj 

nefinančnej podpory rozvoja VaV v regióne počas implementácie stratégie 

v nasledovnom programovom období 

 zapojenie regionálnych samospráv, ako aj miestnych samospráv na úrovni krajských 

a okresných miest do existujúcich verejno-súkromných partnerstiev etablovaných pri 

univerzitných vedeckých parkoch/výskumných centrách a pod. jednak ako 

prevádzkovateľa dôležitej infraštruktúry v regióne nevyhnutnej pre potreby fungovania 

a rozvoja UVP/VC, ale aj ako konečného prijímateľa výsledkov medzinárodnej VaV 

spolupráce 

V oblasti ľudského bádania existujú rôzne ekonomicko-spoločenské a etické obmedzenia, 

ktoré  limitujú rozmach medzinárodnej VaV spolupráce. Ich širšou podporou, spoločenským 

uznaním a vytvorením štruktúr na ich aktívnu činnosť a rozšírenia spektra zapojených 

stakeholderov sa podporí aj rozvoj medzinárodnej spolupráce VaV. Dobrým, nasledovania 

hodným príkladom je Fínsko. Aj malé objavy a patenty sú vo Fínsku zverejňované na 

stránkach výskumných inštitúcií a pokiaľ autor objavu neuplatní nárok na ochranu autorských 

práv do niekoľkých mesiacov od jeho vytvorenia, stáva sa tento objav verejne prístupný 

a ktokoľvek ho môže uplatniť v praxi. Spomedzi krajín EÚ 28 bolo pritom Fínsko vyhodnotené 
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v rámci GII 2019 ako krajina s celosvetovo najlepším indexom vykazovaných výsledkov 

fungujúcej digitálnej ekonomiky a  spoločnosti  (index DESI).  

Na základe fínskeho príkladu riešiteľský tím navrhuje prijatie nasledovného opatrenia v tejto 

oblasti: 

Opatrenie na zvýšenie kredibility VaV v spoločnosti: 

 pravidelné zverejňovanie výsledkov výskumu a vývoja a ich propagácia verejnými 

inštitúciami, a to jednak akademickými inštitúciami na ich webových stránkach, ale aj 

inštitúciami, ako sú APVV, SIEA, ÚPV SR, CVTI SR, SLORD a atď.. Zverejňovanie 

výsledkov výskumu a vývoja, na ktoré si autori neuplatnia práva duševného vlastníctva 

alebo obmedzené zverejňovanie a propagovanie výsledkov VaV financovaného 

z verejných zdrojov spropaguje VaV činnosť, zvýši jej spoločenský význam 

a atraktívnosť pre zapojenie širšieho spektra stakeholderov, ako aj motiváciu vedecko-

výskumných pracovníkov k zapájaniu sa do projektov medzinárodnej VaV spolupráce; 

uvedené opatrenie bude možno vyžadovať legislatívnu úpravu v súvislosti s ochranou 

práv duševného vlastníctva. 

Uplatnením tohto opatrenia v oblasti propagovania a šírenia výsledkov výskumu a vývoja 

dosiahnutých inštitúciami VaV možno očakávať zvýšenie spoločenského prijatia a uznania 

výsledkov vedy a výskumu, keďže výsledky VaV sú prístupnejšie širšiemu spektru užívateľov.  

Takýmto spôsobom je možné tiež zvýšiť atraktívnosť vedecko-výskumnej činnosti pre 

úspešných študentov vysokých škôl a zvýšiť počet zamestnancov pracujúcich 

v oblasti VaV, čo je jeden z ukazovateľov, v ktorom Slovensko značne zaostáva za vyspelými 

krajinami EÚ. Študenti vysokých škôl sú hnacím motorom VaV, preto je potrebné vytvoriť im 

zázemie na ďalší výskum a profesionálny rast. Okrem vyššie uvedeného opatrenia je možné 

vedecko-výskumnú činnosť zatraktívniť pre prílev mladého VaV potenciálu aj prijatím iných 

opatrení. Dobrými príkladmi sú rakúsky model vedeckého parku SPG v meste Graz, ako aj 

Výskumné centrum Regionální technologický institut (RTI) Strojárskej fakulty Západočeskej 

univerzity v Plzni, ktoré sú popísané v kap. 9 Závery.  

Na základe uvedených príkladov dobrej praxe z medzinárodného porovnania riešiteľský tím 

navrhuje zatraktívniť oblasť VVaI pre prílev mladého vedecko-výskumného personálu, hlavne 

z radov študentov vysokých škôl a využitie ich odborného potenciálu, jazykových zručností, 

entuziazmu a ďalších silných stránok pre zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej VaV 

spolupráce prostredníctvom nasledovných opatrení: 
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Opatrenia na zatraktívnenie oblasti VaV pre prílev mladého vedecko-výskumného 

personálu: 

 pravidelné zverejňovanie výsledkov výskumu a vývoja a ich propagácia verejnými 

inštitúciami, čo je bližšie popísané vo vyššie uvedenom opatrení 

 zvýšenie zapájania študentov vysokých škôl na všetkých stupňov vysokoškolského 

štúdia do vedecko-výskumnej činnosti realizovanej v rámci vysokých škôl, UPV/VC, 

vrátane zvýšenia ich prístupu k modernej výskumnej infraštruktúre vybudovanej 

z verejných zdrojov 

 vytvorenie mentoringového programu financovaného z verejných zdrojov, ktorý bude 

realizovaný vo vybraných verejných VaV inštitúciách (z hľadiska ich možností 

a potenciálu pre takýto typ programu, ako aj z hľadiska efektívnosti jeho realizácie), 

ktorý bude podporovať zakladanie inovatívnych, na vedomostiach založených a 

technologicky orientovaných spoločností (start-upov, spin-offov) priamo v prostredí 

danej inštitúcie v úzkej spolupráci akademickej a podnikateľskej sféry po vzore 

vedeckého parku SPG v rakúskom Grazi.  Pre podporu podnikania je  účinným 

nástrojom co-workingové prostredie, kde spoločné priestory, služby, aj náklady na 

prevádzku zdieľajú spoločne začínajúce firmy v jednom areáli.  Vzhľadom na charakter 

tohto opatrenia sa najvhodnejšími na jeho realizáciu javia univerzitné vedecké parky. 

UVP, v ktorých bude realizované toto opatrenie, budú vybrané súťažným spôsobom. 

Zrealizované medzinárodné porovnania v rámci ZL č.7 potvrdili tiež dôležitosť spolupráce 

medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti VVaI, ktorá je jednou zo slabých stránok 

v oblasti slovenského VVaI každoročne sa vyskytujúcou aj v Správach o Slovensku 

publikovaných zo strany Európskej komisie. Ako príklad riešitelia opätovne uviedli vedecký 

park, konkrétne Amsterdamský vedecký park, keďže práve verejné vysoké školy a SAV, 

v ktorých boli vybudované UVP/VC, boli identifikované ako hlavní stakeholderi VaV v skupine 

subjektov priamo realizujúcich VaV činnosť. Zahraničné skúsenosti ukázali, že pre univerzitné 

vedecké parky a výskumné centrá je dôležité, aby boli využívané nielen štátnymi/verejnými 

vedecko-výskumnými inštitúciami a univerzitami, ale boli zaujímavé aj pre prepojenie 

s praxou, vedeli osloviť mladých ľudí, boli atraktívnym prostredím pre overovanie, testovanie 

a zavádzanie nových nápadov, zlepšení, ktoré budú zaujímavé pre ľudí ako konečných 

užívateľov v ich bežnom živote. 

Opatrenia na zvýšenie spolupráce akademického a podnikateľského sektora v oblasti 

VaV: 

 podpora vytvárania podmienok pre vznik inovatívnych verejno-súkromných start-upov, 

ako aj pre rozvoj už etablovaných verejno-súkromných inovačných firiem napr. formou 

vytvorenia mentoringového programu, ktorého súčasťou bude zabezpečenie 

mentoringu minimálne zo strany jedného akademika z príslušného vedného odboru 

a jedného odborníka z oblasti úspešného správania sa v konkurenčnom prostredí 
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 budovanie spolupráce s podnikateľskými subjektami pôsobiacimi v oblasti VVaI, ktoré 

sú úspešnými prijímateľmi, ale aj (potenciálnymi) žiadateľmi o podporu projektov 

z programu Horizont 2020/Horizont Európa 

 opatrenia uvedené ako opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi UVP/VC 

 opatrenia uvedené ako opatrenia na zvýšenie aktívnej účasti samosprávy 

 opatrenia uvedené ako opatrenia na zvýšenie kredibility VaV v spoločnosti 

 opatrenia uvedené ako opatrenia na zatraktívnenie oblasti VVaI pre prílev mladého 

vedecko-výskumného personálu 

Hodnotiaca otázka č.4 

Aké sú hlavné problémy / bariéry rozvoja medzinárodnej spolupráce? 

 
a) Navrhované opatrenia na elimináciu bariér rozvoja medzinárodnej VaV spolupráce  

V predošlých kapitolách boli na základe vykonaných analýz identifikované slabé stránky 

a ohrozenia VaV na Slovensku z pohľadu rozvoja medzinárodnej spolupráce. Tieto spolu 

vytvárajú bariéry pre rozvoj medzinárodnej VaV spolupráce, ktorým je nevyhnutné čeliť 

a eliminovať ich vhodnými opatreniami. 

Viaceré slabé stránky, resp. ohrozenia identifikované v rámci SWOT analýzy sú navzájom 

úzko prepojené, resp. jedna je príčinou alebo dôsledkom druhej alebo ďalších slabých 

stránok/ohrození. Hodnotiteľ identifikoval  jednotlivé bariéry rozvoja medzinárodnej VaV 

spolupráce ku ktorým navrhuje prijať opatrenia uvedené v tabuľke na konci tejto kapitoly. 

b) Navrhované opatrenia na podporu zvýšenia účasti inštitúcií SR v projektoch 

medzinárodnej spolupráce 

Na základe identifikovaných zistení a sformulovaných záverov riešiteľský tím dospel k tomu,  

že zvýšenie účasti inštitúcií SR v projektoch medzinárodnej spolupráce je možné dosiahnuť 

nasledovnými spôsobmi: 

i. z projektového hľadiska - zvýšením skóre v jednotlivých kritériách, ktoré sa 

aplikujú pri hodnotení a výbere projektov predkladaných v rámci 

medzinárodných programov, pričom riešiteľský tím v rámci analýzy identifikoval, že 

pri hodnotení a výbere projektov v rámci medzinárodných programov sa uplatňujú 

v prevažnej miere nasledovné kritériá:  

 excelentnosť a inovatívnosť, 

 dopad projektu,  

 efektívnosť implementácie projektu,  

 originalita projektu,  

 obsah projektu, 

 administratívna stránka projektu. 
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Navrhované opatrenia na zvýšenie skóre v jednotlivých hodnotiacich kritériách 
aplikovaných pri hodnotení a výbere projektov predkladaných v rámci medzinárodných 
programov 
 

Hodnotiace kritérium Navrhované opatrenia na zvýšenie skóre v hodnotiacom 

kritériu 

Zodpovedný subjekt 

Excelentnosť 

a inovatívnosť 

 

 podpora zameraná na zvyšovanie publikačnej 

činnosti slovenských vedcov za účelom 

zvyšovania ich potenciálneho hodnotenia 

zahraničnými VI/vedcami a zvyšovania ich 

viditeľnosti na trhu (PR) samostatne / 

individuálne alebo centralizovane, napr. 

prostredníctvom SLORD 

 podpora zameraná na zvyšovanie záujmu 

účasti slovenských vedcov na zahraničných 

stážach na prestížnych univerzitách – 

individuálne možnosti, asistencia a distribúcia 

informácií prostredníctvom SLORD, NCP 

 podpora zameraná na zvyšovanie záujmu o 

účasť v projektoch medzinárodnej spolupráce, 

napr. využívanie služieb SLORD pri identifikácii 

programov, vhodných výziev, partnerov 

 vytváranie priaznivého domáceho prostredia 

pre VVaI formou budovania výskumnej 

infraštruktúry, možnosť financovania prevádzky 

výskumnej infraštruktúry, v prípade, že ide 

o verejnú výskumnú infraštruktúru zabezpečiť 

jej prístupnosť a možnosť využitia pre vedcov 

a VVI alebo iné VI 

 dlhodobá systémová  forma podpory vedy 

a výskumu na Slovensku 

 

Nástroje, ktoré budú sledovať vyššie uvedené ciele, by 

nemali mať len formu priamej finančnej pomoci, mali by 

sa sústrediť na zvyšovanie motivácie vedcov vykonávať 

potrebné druhy aktivít, hoci aj s cieľom zvyšovania ich 

finančnej motivácie / ohodnotenia pri dosiahnutí 

stanovených cieľov.  

 

 

 

MŠVVaŠ SR 

a organizácie 

zamerané na VVaI 

 

 

 

 

MŠVVaŠ SR, 

univerzity/vysoké školy  

 

 

MŠVVaŠ SR, 

univerzity/vysoké školy  

 

 

 

MŠVVaŠ SR 

 

 

 

 

MŠVVaŠ SR 

Dopad projektu 

Opatrenia, ktoré by zvýšili úspešnosť projektu v tomto 

kritériu, je potrebné stanovovať veľmi opatrne. Ich 

nesprávna interpretácia môže viesť k tomu, že vedci/VI 

sa sústredia len na také oblasti, ktoré prinesú relatívne 

najväčší prínos. To je síce želaný dopad,  avšak môže to 

spôsobiť odklon od malých oblastí, ktoré sú však 

významné z iných spoločensko-vedných dôvodov.  

Na základe najčastejšie sa vyskytovaných nedostatkov 

v projektových zámeroch je zjavná nedostatočná 

skúsenosť s tvorbou dobrých projektových plánov. Preto 

aj opatrenia by sa mali sústrediť na systém podpory 
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prípravy projektových zámerov, akým bola napr. výzva 

APVV „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja 

rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 

2020 – Horizont 2020“. V rámci tejto výzvy APVV sa 

hradili čiastočne náklady na prípravu projektov formou 

paušálnej refundácie.  

 zvýšenie motivácie slovenských vedcov 

predkladať projekty do programu Horizont 2020 

alebo iných programov medzinárodnej 

spolupráce (napr. finančná odmena za prípravu 

úspešného projektu) 

 podpora pri príprave projektov formou 

mentoringu / koučingu, poradenstva, napr. 

príspevok na úhradu nákladov prípravy projektu 

poradcom, úhrada nákladov za koučing/ 

mentoring, úhrada nákladov pre demonštráciu 

výsledkov, dopadov projektu  

 

 budovanie siete vyškolených konzultantov 

 

 podpora SLORD v sprostredkúvaní informácií 

z riadiacich štruktúr EÚ, asistencia pri hľadaní 

zahraničných partnerov, asistencia pri 

organizovaní stretnutí s partnermi, 

poskytovanie zázemia (priestory, sekretárke 

služby, hosting) v Bruseli pri návštevách  

 školenia, ktoré sprístupnia znalosti a skúsenosti 

slovenských hodnotiteľov programu Horizont 

2020 za účelom sprístupnenia čo 

najpresnejších informácií z hodnotiaceho 

procesu, diseminácia podporných dokumentov  

- odporúčania, resp. analýzy z hodnotiacich 

procesov. V prípade, že v niektorých témach 

slovenský hodnotiteľ neexistuje, získanie 

skúseností z hodnotiaceho procesu od 

zahraničných hodnotiteľov je rovnako hodnotné 

(možná asistencia/organizácia SLORD)  

 koordinácia informácií z hodnotiacich procesov 

prostredníctvom akcií koordinovaných 

národným koordinátorom Horizontu 2020 

 

 

 

 

 

 

MŠVVaŠ SR a jeho 

organizácie zamerané 

na podporu VVaI 

 

MŠVVaŠ SR a jeho 

organizácie zamerané 

na podporu VVaI 

 

MŠVVaŠ SR a jeho 

organizácie zamerané 

na podporu VVaI 

 

SLORD 

 

 

MŠVVaŠ SR a jeho 

organizácie zamerané 

na podporu VVaI 

 

 

 

 

 

NCP 

Efektívnosť 

implementácie projektu 

 príspevok na úhradu nákladov prípravy projektu 

profesionálnymi poradenskými firmami106/ 

expertami (podmienkou by mala byť aj 

kvalifikácia v odbore projektový manažment) 

MŠVVaŠ SR, APVV 

 

 

 

 

                                                
106 Navrhované opatrenie podporuje aj prieskum realizovaný CVTI SR na prelome rokov 2019 a 2020, kde viac ako 80 % 
respondentov hodnotilo prínos konzultačnej firmy pri príprave projektu známkami 3 – 5 (na stupnici 1 - 5, kde známka 5 
predstavuje najlepšie ohodnotenie), pričom známku 5 udelilo až takmer 30 % respondentov. Súčasne sa takmer 60 % 
respondentov vyjadrilo, že by uvítali takúto pomoc. Rovnako sa respondenti vyjadrovali, že im chýbajú časové aj finančné kapacity 
na prípravu projektu. 
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 príspevok na riadenie implementácie projektu 

profesionálnym / kvalifikovaným projektovým 

manažérom a vytvorenie projektovej kancelárie 

 zvýšenie úloh projektovej kancelárie v riadení 

implementácie VVaI projektov 

 zvýšenie motivácie priemyslu (priemyselných 

podnikov) k účasti v projektoch spolupráce s VI  

 

MŠVVaŠ SR, APVV 

 

 

MŠVVaŠ SR, CKO 

 

MŠVVaŠ SR, MH SR, 

APVV, SIEA 

Originalita projektu 
Navrhované opatrenia  pre zvýšenie originality projektu 

sú vo veľkej miere zhodné s opatreniami navrhnutými 

v kategórii excelentnosť a inovatívnosť. Okrem týchto 

opatrení riešiteľský tím navrhuje aj nasledovné: 

 rozpočet na networkingové aktivity, 

 

 

 podpora vytvárania vedeckých sietí / klastrov, 

resp. iných neformálnych cezhraničných 

zoskupení. 

OP II v časti VaI a program Horizont 2020 majú mnohé 

podobné črty a teda mnohé z opatrení, ktoré sa týkajú 

programu Horizont 2020, sú relevantné aj pre účastníkov, 

resp. potenciálnych žiadateľov OP VaI. Z prieskumov 

realizovaných CVTI SR (2019) a SEIA (2018) je zrejmé, 

že z dôvodu administratívnej náročnosti je program 

Horizont 2020 viac atraktívny ako národný operačný 

program, avšak medzinárodná konkurencia spôsobuje 

väčšie nároky a teda väčšiu náročnosť spracovania 

obsahovej stránky projektu v programe Horizont 2020.  

Okrem opatrení navrhnutých na základe analýzy 

programu Horizont 2020 je možné navrhnúť aj ďalšie 

opatrenia, ktoré skôr vyplývajú z existujúcich synergií s 

operačným programom OP II v oblasti VVaI. Opatrenia 

sa teda týkajú oboch programov, nakoľko OP II, časť VaI 

(resp. budúci OP) môže zabezpečiť komplementárne 

financovanie pre úspešné projekty programu Horizont 

2020 (v budúcnosti Horizont Europe) alebo zabezpečiť 

financovanie projektu v prípade, že bol kvalitný, a nebol 

podporený len z dôvodu nedostatočných zdrojov na 

strane EÚ. 

 

 

 

 

 

 

MŠVVaŠ SR, 

univerzity/vysoké školy 

 

 

 

MŠVVaŠ SR 

Obsah projektu 
 komplementárne financovanie projektov 

schválených v rámci programu Horizont 2020 

(financovanie komplementárnej časti projektu - 

napríklad financovanie prevádzky infraštruktúry 

potrebnej pre riešenie výskumných úloh v 

projekte) 

 podpora projektov, ktoré boli hodnotené v rámci 

programu Horizont 2020 ako kvalitné, ale neboli 

 

MŠVVaŠ SR 

 

 

 

 

 

 

MŠVVaŠ SR 
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financované z dôvodu nedostatku finančných 

zdrojov (tzv. shortlisted projekty) 

 financovanie, resp. kofinancovanie účasti 

slovenských výskumných inštitúcií vo vybraných 

iniciatívach v rámci Európskeho výskumného 

priestoru (technologické platformy, účasť v 

znalostných spoločenstvách Európskeho 

inovačného a technologického; projekty 

všetkých typov výskumných inštitúcií v rámci 

nadnárodných programov spolupráce v oblasti 

výskumu a vývoja, ako je EUREKA, COST, 

EUROSTARS 2 a pod.; účasť v medzinárodnej 

spolupráci formou ERA-NETOV; účasť v ďalších 

relevantných iniciatívach v rámci Európskeho 

výskumného priestoru - napr. ESFRI) a pod. 

 

 

 

 

 

 

MŠVVaŠ SR 

Administratívna stránka 

projektu 
 harmonizácia štruktúr oprávnených nákladov, 

zavedenie používania paušálnych výdavkov, čo 

by znamenalo výrazné zníženie byrokracie a 

administratívnej záťaže pri príprave a 

implementácii projektov z EŠIF 

 zavedenie podobných finančných pravidiel 

(vrátane funding rates) pre finančnú podporu 

súkromných subjektov v rámci výskumných 

projektov (pokiaľ to legislatíva umožní, bolo by 

vhodné zaviesť rovnaké podmienky pre podniky 

aj výskumné inštitúcie tak, ako to je v Horizonte 

2020 - t. j. pre výskumné projekty, ktoré nie sú 

tzv. "close to market", zaviesť 100 %, resp. 95 

% úhradu oprávnených nákladov pre všetkých 

účastníkov výskumných projektov) - v opačnom 

prípade bude komplikované pritiahnuť aktivity 

špičkového firemného výskumu do projektov 

financovaných z OP II a taktiež pre podniky 

nebude atraktívne komplementárne 

financovanie projektov z Horizontu 2020 a EŠIF 

 

 

 

CKO, MŠVVaŠ SR  

 

 

 

 

 

 

 

 

CKO, MŠVVaŠ SR  

 

ii. z inštitucionálneho hľadiska: 

 prijatím opatrení v šiestich špecifických oblastiach, ktoré vyplynuli 

z komparácie s vybranými krajinami (ČR, Rakúsko, Holandsko, Fínsko) 

ako kľúčové pre zvýšenie účasti inštitúcií SR v projektoch medzinárodnej 

spolupráce, pokiaľ ide o možnosti hlavných stakeholderov VaV na 

Slovensku ovplyvniť rozvoj medzinárodnej VaV spolupráce, a to: 

 opatrenia na zvýšenie vzájomnej spolupráce medzi univerzitnými vedeckými 

parkami/výskumnými centrami, 

 opatrenia na zabezpečenie/zvýšenie aktívnej účasti územnej samosprávy 

v oblasti podpory VVaI v regióne, 

 opatrenia na zvýšenie kredibility VaV v spoločnosti,  
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 opatrenia na zatraktívnenie oblasti VaV pre prílev mladého vedecko-

výskumného personálu, 

 opatrenia na zvýšenie spolupráce akademického a podnikateľského sektora 

v oblasti VaV, 

 opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti vybudovanej verejnej výskumnej 

infraštruktúry. 

Konkrétne opatrenia zadefinované v rámci tých šiestich špecifických oblastí sú uvedené tiež 

v kapitole 10 Odporúčania v rámci hodnotiacej otázky č. 3. 

 

 
Odporúčania a opatrenia Realizácia 

Nadväznosť 
na zistenie 

14 Trvať na vypracovaní Štátnej politiky výskumu, vývoja 

a inovácií minimálne na najbližších 10 – 15 rokov v záujme 

ujasnenia priorít Slovenska v oblasti VVaI a s tým súvisiacich 

priorít medzinárodnej VaV spolupráce. 

MŠVVaŠ SR, 

RVVTI SR 

 

ZIS-IV.1 

15 Trvať na prehodnotení členstva SR v jednotlivých 

medzinárodných infraštruktúrach výskumu a vývoja (reálne 

prínosy členstva v tom-ktorom medzinárodnom konzorciu 

z hľadiska prínosov pre slovenskú vedu a výskum) 

a vytvorenie priestoru pre prípadné nové členstvá, ktoré by 

znamenali pre rozvoj VVaI na Slovensku väčší prínos nielen 

z hľadiska objemu finančných prostriedkov pre VVaI, ale 

predovšetkým z hľadiska potrieb strategického 

(na)smerovania VVaI. 

MŠVVaŠ SR, 

RVVTI SR 

 

ZIS-IV.1 

16 Po prehodnotení členstiev SR v zmysle vyššie uvedeného 

opatrenia trvať na plnení finančných záväzkov vyplývajúcich 

z členstva SR v relevantných medzinárodných organizáciách. 

MŠVVaŠ SR, 

RVVTI SR 
ZIS-IV.1 

17 Zrýchliť administratívne procesy týkajúce sa vyhlásených 

výziev z OP II časť OP VaI, v rámci ktorých boli predložené 

žiadosti o NFP a v súčasnosti sú v procese administratívnej 

kontroly alebo odborného hodnotenia. 

MŠVVaŠ SR, MH 

SR, APVV, SIEA 

 

ZIS-IV.2 

18 Zrýchliť čerpanie OP II časť OP VaI a zlepšiť proces prípravy 

operačného programu na podporu VVaI pre budúce 

programové obdobie 2021 – 2027. 

MŠVVaŠ SR, MH 

SR 

ZIS-IV.3 

19 Prehodnotiť sumu vynakladaných národných zdrojov do 

podpory VVaI a zvážiť možnosti navýšenia prostriedkov 

vynakladaných na VVaI prostredníctvom APVV a SIEA. 

MŠVVaŠ SR ZIS-IV.3 

20 Zmeniť prerozdelenie finančných zdrojov poskytovaných zo 

štátneho rozpočtu na projekty VEGA medzi bežnú prevádzku 

inštitúcií vykonávajúcich VaV a samotný základný výskum, a 

MŠVVaŠ SR ZIS-IV.3 
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to v prospech navýšenia finančných zdrojov priamo na 

realizáciu základného výskumu. 

21 Zabezpečiť overenie efektívnosti a účinnosti nastavenia tzv. 

super odpočtu ako podporného nástroja na rozvoj VVaI 

formou zrealizovania prieskumu medzi relevantnými 

podnikateľskými subjektami ohľadom ich informovanosti 

o tomto nástroji, dôvodov jeho využívania/nevyužívania, 

zrozumiteľnosti jeho nastavenia a pod.; v závislosti od 

výsledkov prieskumu v prípade potreby prehodnotiť 

nastavenia tohto nástroja. 

MF SR v spolupráci 

s MH SR 

 

ZIS-IV.3, ZIS-
V.2 

22 Zvýšiť motiváciu k investovaniu súkromných zdrojov do VaV 

zvýšením kredibility vedecko-výskumnej činnosti v spoločnosti 

napr. formou pravidelného zverejňovania dosiahnutých 

výsledkov VVaI činnosti súkromných spoločností na  

webstránkach APVV, SIEA, NCP, CVTI SR, SLORD a tým 

zvýšenia spoločenského uznania tejto činnosti. 

APVV, SIEA, NCP, 

CVTI SR, SLORD 

 

ZIS-IV.3 

23 Podporiť tvorbu podmienok pre vznik inovatívnych verejno-

súkromných start-upov, ako aj pre rozvoj už etablovaných 

verejno-súkromných inovačných firiem napr. formou 

vytvorenia mentoringového programu, ktorého súčasťou 

bude zabezpečenie mentoringu minimálne zo strany jedného 

akademika z príslušného vedného odboru a jedného 

odborníka z oblasti úspešného správania sa v konkurenčnom 

prostredí. 

vedúci 
predstavitelia 
UVP/VC, MŠVVaŠ 
SR, MH SR 

ZIS-III.4, ZIS-
IV.3 

24 Zvýšiť informovanosť VVaI inštitúcií a zaviesť motivačné 

nástroje prostredníctvom nasledovných opatrení: 

 zvýšenie informovanosti VVaI inštitúcií o službách 

národných kontaktných bodov a kancelárie SLORD a 

aktívnejšia účasť týchto inštitúcií na vyhľadávaní 

podporných medzinárodných nástrojov, vyhľadávaní 

partnerov pre slovenské vedecko-výskumné inštitúcie 

 zvýšenie informovanosti o skúsenostiach slovenských 

výskumníkov – hodnotiteľov projektov pri príprave 

projektov H2020 medzi VaV inštitúciami 

 zlepšenie služieb SLORD, siete NPPC 

 prehodnotenie možnosti zavedenia príspevku pre 

inštitúcie VaV za poskytnutie služieb konzultačnej 

spoločnosti pri príprave projektu do medzinárodného 

VaV programu 

 prehodnotenie možnosti zavedenia príspevku pre VaV 

inštitúciu za predloženie projektu do medzinárodného 

programu – iný príspevok za samotné predloženie 

projektu, iný za úspešný projekt, ktorých získal 

financovanie z medzinárodného programu; je 

nevyhnutné, aby  výška oboch príspevkov bola 

motivačná a zároveň bol motivačný aj rozdiel medzi nimi   

NCP, SLORD, 
MŠVVaŠ SR, 
APVV, príslušné 

VaV inštitúcie 

ZIS-II.1, ZIS-
V.1, ZIS-V.3 
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 v prípade prijatia predchádzajúceho opatrenia 

stanovenie motivačného %-neho podielu z 

výšky príspevkov pre VaV inštitúciu za 

predložený/schválený projekt z medzinárodného 

programu ako odmeny pre zamestnancov, ktorí sa 

podieľali na vypracovaní projektu 

25 Podporiť vznik inovatívnych verejno-súkromných start-upov 

a spin-offov na pôde univerzitných vedeckých 

parkov/výskumných centier vytvorením mentoringového 

programu zahŕňajúceho mentoringovú podporu pre start-

up/spin-off zo strany minimálne jedného akademika 

z príslušnej vednej oblasti a jedného odborníka z oblasti 

úspešného správania sa v konkurenčnom prostredí. 

MŠVVaŠ SR, MH 

SR, APVV, SIEA; 

v spolupráci 

s verejnými VaV 

inštitúciami 

 

ZIS-III.4, ZIS-

V.2 

26 Prehodnotiť študijné programy najmä na 2. a 3. stupni  

vysokoškolského štúdia na vysokých školách mimo 

Bratislavského kraja relevantné ku konceptu Industry 4.0 

(najmä Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita 

v Žiline, ale aj ostatné relevantné vysoké školy. 

vysoké 

školy/univerzity 

mimo BA kraj 

(najmä TU 

v Košiciach 

a Žilinská univerzita 

v Žiline, ale aj 

ostatné relevantné 

vysoké školy  

ZIS-V.2 

27 Zvýšiť atraktívnosť VVaI pre vysokoškolských študentov 

prostredníctvom opatrení navrhnutých v skupine opatrení 

zameraných na zatraktívnenie VaV činnosti pre mladých ľudí. 

vysoké 

školy/univerzity 

mimo BA kraj 

(najmä TU 

v Košiciach 

a Žilinská univerzita 

v Žiline, ale aj 

ostatné relevantné 

vysoké školy  

ZIS-V.2 

28 Zaviesť sadu opatrení na zvýšenie skóre v jednotlivých 

kritériách, ktoré sa aplikujú pri hodnotení a výbere projektov 

predkladaných v rámci medzinárodných programov. 

 

MŠVVaŠ SR, 

organizácie 

zamerané na VVaI, 

univerzity a vysoké 

školy 

ZIS-I.1 

 

Hodnotiaca otázka č.5 

Aký je rozvojový potenciál v rámci ďalšej podpory aktivít na zvýšenie účasti SR 

v projektoch medzinárodnej spolupráce? 

V rámci plnenia hodnotiacej otázky č. 5 mal riešiteľský tím na základe vykonanej 

analýzy, v tomto prípade najmä analýzy vplyvu jednotlivých stakeholderov VaV na 
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rozvoj medzinárodnej spolupráce, navrhnúť odporúčania nových možností podpory 

medzinárodnej VaV spolupráce. Súčasťou analýzy bolo aj spracovanie výsledkov 

dotazníkového prieskumu realizovaného CVTI SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR od novembra 

2019, ktorý je zameraný na zistenie motívov a bariér účasti slovenských žiadateľov v programe 

Horizont 2020. Toto je aj dôvodom, prečo väčšia časť odporúčaní predstavuje odporúčania na 

zlepšenie už využívaných možností podpory rozvoja medzinárodnej VaV spolupráce. 

Odporúčania zamerané na podporu medzinárodnej VaV spolupráce sú rozdelené do 2 

skupín opatrení, a to: 

a) opatrenia pre štátne inštitúcie, ktorých úlohou je podporovať VaV 

a medzinárodnú VaV spoluprácu z národnej úrovne vhodnými legislatívnymi 

úpravami a rôznymi podpornými nástrojmi finančnej aj nefinančnej povahy, 

 

 Pripraviť programy na prilákanie a návrat výskumno-vývojových 

pracovníkov, ako aj študentov, ktorí odišli študovať a pracovať do 

zahraničia.  

 Pripraviť programy na zvýšenie záujmu kvalitných študentov študujúcich 

na vysokých školách na Slovensku o vedecko-výskumnú činnosť v 

záujme nielen zvýšenia počtu výskumníkov, ale najmä využitia 

potenciálu kvalitných mladých ľudí, ich odborných znalostí, jazykových 

zručností, entuziazmu, záujmu o objavovanie nových vecí atď. . 

 Zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a prevádzku výskumných 

infraštruktúr vybudovaných v programovom období 2007 – 2013, 

nakoľko nízke financovanie VaV značne obmedzuje možnosti reálneho 

využívania vybudovaných výskumných infraštruktúr, ohrozuje ich 

udržateľnosť, ako aj zapájanie sa do projektov medzinárodnej VaV 

spolupráce aj vzhľadom na technologické zastarávanie výskumných 

infraštruktúr súvisiace s rýchlom technologickým pokrokom. 

 V súvislosti s konceptom Industry 4.0 podporovať ďalšie prehlbovanie 

už existujúcej strategickej spolupráce, ako aj nadväzovanie novej 

spolupráce a tvorbu sietí priemyselných podnikov každej veľkosti s 

univerzitami a výskumnými centrami zameranými na nové technológie 

pre výrobu. 

 Vo vyššej miere podporovať investície zvyšujúce pridanú hodnotu s 

dôrazom na podnikový výskum a inovácie a vysokú technologickú 

vyspelosť. 

 Zapojiť regionálnu samosprávu a miestne samosprávy na úrovni 

krajských a okresným miest do podpory VVaI.  

 Zrealizovať prieskum medzi podnikateľskými subjektami, ktoré majú v 

zmysle legislatívy oprávnenie na vykonávanie VaV činnosti ohľadom ich 

informovanosti o podpornom nástroji VaV činnosti, ktorým je tzv. super 

odpočet, o dôvodoch jeho využívania/nevyužívania, zrozumiteľnosti 
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jeho nastavenia, identifikácie príp. potrieb na jeho úpravu a pod. 

vzhľadom na to, že na Slovensku ide o relatívne nový podporný nástroj 

VaV činnosti. 

 Aktivity projektu realizované v rámci ŠC 9.2 OP II zaviesť ako súčasť 

systémovej podpory VVaI na Slovensku. 

 Prehodnotiť súčasné domény stratégie RIS3 SK z hľadiska vhodnosti 

ich stanovenia a  najmä obsahového zamerania vzhľadom na ich 

súčasné príliš široké nastavenie (čo sa týka ich názvu aj obsahu), v 

ktorom sa strácajú konkrétne priority inteligentnej špecializácie 

Slovenska; nakoľko výsledky analýz ukazujú,  že Slovensko má 

potenciál aj pre priority, ktoré predstavujú aktuálne výzvy v spoločnosti, 

zohľadniť tieto priority vo väčšej miere pri aktualizácii Stratégie RIS3 SK. 

 Zvýšiť informovanosť o existencii Styčnej kancelárie SR pre výskum a 

vývoj v Bruseli (SLORD) a ňou poskytovaných službách (najmä o 

poskytovaných odborných konzultáciách) a vzhľadom na existujúci 

potenciál zvýšenia využívania jej služieb prehodnotiť rozsah, obsah a 

spôsob, akými sú  sprístupnené dostupné informácie o poskytovaných 

službách. 

 Pri príprave pravidelného mesačného newslettera Styčnej kancelárie 

SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) dbať predovšetkým na 

informácie reálne relevantné potrebám a očakávaniam ich adresátov. 

 Zabezpečiť lepšiu finančnú dostupnosť konzultačných spoločností 

poskytujúcich služby pri príprave projektov do medzinárodných 

programov financovaných EÚ. 

 Podporiť potenciálne zvýšenie miery úspešnosti projektov podaných do 

programu Horizont 2020 (v budúcnosti Horizont Europe) a do ostatných 

medzinárodných programov napr. podporou využívania služieb 

konzultačnej spoločnosti (ako je uvedené v bode vyššie) a tým zvýšiť  aj 

záujem ostatných subjektov VaV zapojiť sa do týchto programov. 

 Prehodnotiť spôsoby propagácie a obsahovú stránku webstránky 

www.eraportal.sk. 

 Zvýšiť informovanosť o sieti národných kontaktných bodov (NCP) na 

Slovensku pre program Horizont 2020, vrátane informovanosti o 

poskytovaných mentoringových schémach na podporu podávania 

projektov programu Horizont 2020 a reflektovať potreby a očakávania 

potenciálnych klientov. 

 Rozšíriť poskytované služby, resp. realizované aktivity národných 

kontaktných bodov pre program Horizont 2020 na Slovensku. 

 

b) opatrenia pre vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie, ktoré vedecko-

výskumnú činnosť priamo vykonávajú, pričom sa zároveň usilujú obstáť v stále 

náročnejšej medzinárodnej konkurencii, ako aj získať benefity zo stále rastúcich 

možností medzinárodnej spolupráce. 
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 Zlepšiť kvalitu univerzitného vzdelávania s cieľom zlepšenia kvality 

absolventov, odbornej pripravenosti na aktuálne výzvy spoločnosti, ako 

aj väčšej dôveryhodnosti potenciálnych študentov v slovenské vysoké 

školy a univerzity. 

 Zvýšiť mieru spolupráce s perspektívnymi odvetviami priemyslu v oblasti 

procesu vzdelávania na všetkých jeho úrovniach. 

 Podporovať mobilitu kvalitných ľudských zdrojov medzi sektormi 

prostredníctvom rôznych nástrojov (mentoring, výmenné programy a 

pod.).  

 Zvýšiť viditeľnosť slovenských výskumných pracovníkov a výsledkov ich 

VaV činnosti v medzinárodnom meradle v oblasti publikačnej činnosti a 

citovanosti vyjadrenej ukazovateľom „% často citovaných publikácií 

HCP“ formou častejšieho publikovania v kvalitných publikáciách 

zaradených podľa impakt faktora do 1. alebo 2. kvartilu, čo znamená 

vyššiu pravdepodobnosť citovania, a to najmä v oblasti technických a 

prírodných vied.  

 Podporovať vytváranie verejno-súkromných start-upov a spin-offov 

etablovaných pri výskumných centrách, univerzitných vedeckých 

parkoch a pod., čo zvýši potenciál aplikovania výskumu do praxe, a to 

napr. formou poskytnutia mentoringu zo strany akademika z príslušnej 

vednej oblasti.  

 Sústrediť sa na kvalitných študentov; nakoľko sú hnacím motorom VaV, 

je potrebné vytvoriť im zázemie na ďalší výskum a ďalší profesionálny 

rast, vrátane ich motivácie  k vedecko-výskumnej činnosti napr. aj 

zverejňovaním výsledkov ich bádania a výskumnej činnosti na 

webstránkach vysokých škôl.  

 V súvislosti s konceptom 4.0 podporovať nové formy vzdelávania a 

rozvoja kompetencií zamestnancov VaV.  

 Vypracovať Stratégiu organizácie na zvýšenie účasti v programe 

Horizont 2020 (v budúcnosti v programe Horizont Európa) a v ostatných 

medzinárodných programoch . 

 Zahrnúť rozpočet na networkingové aktivity do rozpočtu organizácie pri 

príprave rozpočtu. 

 Prijať opatrenia na zlepšenie vnútroorganizačnej spolupráce pri príprave 

projektov do medzinárodných programov. 

 Zvýšiť motiváciu zamestnancov pripravujúcich projekt, resp. ktorí majú 

záujem pripraviť projekt do programu Horizont 2020 (v budúcnosti 

Horizont Európa), ako aj projekty do iných medzinárodných programov. 
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Odporúčania a opatrenia Realizácia 

Nadväznosť 
na zistenie 

29 Zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a prevádzku 

výskumných infraštruktúr vybudovaných v 

programovom období 2007 – 2013. 

MŠVVaŠ SR, APVV ZIS-III.1 

30 V súvislosti s konceptom Industry 4.0 podporovať 

ďalšie prehlbovanie už existujúcej strategickej 

spolupráce, ako aj nadväzovanie novej spolupráce a 

tvorbu sietí priemyselných podnikov každej veľkosti 

s univerzitami a výskumnými centrami zameranými 

na nové technológie pre výrobu. 

MŠVVaŠ SR, APVV ZIS-III.4 

31 Vo vyššej miere podporovať investície zvyšujúce 
pridanú hodnotu s dôrazom na podnikový výskum a 
inovácie a vysokú technologickú vyspelosť. 

MŠVVaŠ SR, APVV ZIS-IV.2 

32 Aktivity projektu realizované v rámci ŠC 9.2 OP II 

zaviesť ako súčasť systémovej podpory VVaI na 

Slovensku. 

MŠVVaŠ SR ZIS-III.3 

33 Prehodnotiť súčasné domény stratégie RIS3 SK z 

hľadiska vhodnosti ich stanovenia a  najmä 

obsahového zamerania vzhľadom na ich súčasné 

príliš široké nastavenie (čo sa týka ich názvu aj 

obsahu), v ktorom sa strácajú konkrétne priority 

inteligentnej špecializácie Slovenska; nakoľko 

výsledky analýz ukazujú,  že Slovensko má potenciál 

aj pre priority, ktoré predstavujú aktuálne výzvy 

v spoločnosti, zohľadniť tieto priority vo väčšej miere 

pri aktualizácii Stratégie RIS3 SK. 

pracovná skupina pre 
aktualizáciu RIS3 SK 

ZIS-V.2 
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ID Názov aktivity Termín odovzdania Dátum schválenia objednávateľom 

1 Úvodná správa  16.09.2019  

2 Zapracovanie pripomienok od zadávateľa do úvodnej správy 25.09.2019  

3 Schválenie uvodnej správy 31.01.2020  

4 Priebežný výstup - Míľnik I 13.03.2020  

5 Zapracovanie pripomienok zadávateľa k priebežnému výstupu - Míľnik I 31.03.2020 17.04.2020 

6 Priebežný výstup - Míľnik II 15.05.2020   

7 Zapracovanie pripomienok zadávateľa k priebežnému výstupu - Míľnik II 29.05.2020 12.06.2020 

8 Záverečný výstup  26.06.2020  
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Príloha č. 2: Menný zoznam hodnotiteľov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Meno, priezvisko Pozícia 

1 Marek Harakaľ Kvalifikovaný expert č. 1 

2 Jana Tomášiková Kvalifikovaný expert č. 1 

3 Jan Zajíček Kvalifikovaný expert č. 1 

4 Michal Hasara Kvalifikovaný expert č. 1 

5 Lívia Klimentová Kvalifikovaný expert č. 1 

6 Jana Zimanová Kvalifikovaný expert č. 1 

7 Peter Lukáč Kvalifikovaný expert  - konzultant 

8 Iveta Šimuneková  Kvalifikovaný expert  - konzultant 

9 Katarína Bolečková Kvalifikovaný expert  - konzultant 
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Príloha č. 3: Plánovacia evaluačná matica 

Označenie 

míľnika 
Názov míľnika Cieľ Hodnotiaca otázka Navrhované kroky riešenia pre plnenie hodnotiacej otázky  

I. Možnosti podpory 

medzinárodnej VaV 

spolupráce na Slovensku 

a porovnanie s inými 

krajinami 

Definovanie príspevku OP VaI k rozvoju 

medzinárodnej spolupráce vo VaV so 

zameraním na ŠC 1.1.2 

Hodnotiaca otázka č. 1:  

Ako prispieva OP svojimi 

realizovanými aktivitami 

(podporenými projektami) k rozvoju 

medzinárodnej spolupráce VaV? 

Hodnotiaca otázka č 2.  

Ktoré́ oblasti VaV sú v medzinárodnej 

spolupráci najviac zastúpené?  

Programy medzinárodnej spolupráce 

VaV  EÚ 

Oblasti VaV zastúpené v 

medzinárodnej spolupráci 

Analýza realizovaných projektov OP VaI a OP VaV zameraných na 

rozvoj medzinárodnej spolupráce 

Analýza oblastí potenciálnej podpory (podoblasti, v ktorej je žiadosť 

podávaná pre  posúdenie komplexnosti, multidisciplinárneho 

kontextu, prípadne národný/medzinárodný dopad) neúspešných 

projektov OP VaI, resp. OP VaV za účelom identifikácie potenciálu 

pre zapojenie do medzinárodnej spolupráce ,  

Porovnanie s inými krajinami   – realizácia projektov v oblasti 

medzinárodnej spolupráce financovaných programami EÚ/ 

národnými programami, resp. inými podpornými programami (Česká 

republika, Holandsko , Fínsko  a geograficky blízke Rakúsko, ktorého 

dynamika rozvoja v oblasti výskumu a vývoja je jednou z najsilnejších 

v Európe) 

I. Možnosti podpory 

medzinárodnej VaV 

spolupráce na Slovensku 

a porovnanie s inými 

krajinami 

Popis možností podpory projektov 

medzinárodnej VaV spolupráce na Slovensku, 

porovnanie s inými krajinami 

Hodnotiaca otázka č. 3:  

Aké sú ďalšie možnosti/modely 

podpory úspešných projektov v rámci 

EÚ programov aplikovateľné na 

podmienky SR a financovateľné z 

EŠIF? 

Analýza iných podporných programov VaV na Slovensku so 

zameraním na podporu medzinárodnej spolupráce  

Analýza iných podporných programov VaV vo vybraných krajinách so 

zameraním na podporu medzinárodnej spolupráce (Česká republika, 

Holandsko, Fínsko) – krajiny boli vybrané na základe získania 

informácií o rôznych modeloch fungovania podpory VaV a príkladov 

dobrej praxe. ČR – s porovnateľnou východiskovou situáciou ako SR 

(v rámci V4), aj napriek tomu dosahuje iné výsledky ako SR. Ostatné 

krajiny sú príkladom rozvoja medzinárodnej spolupráce v rôznych 

podmienkach. Krajiny boli vybrané s ohľadom na ich dlhodobé 

skúsenosti s VaV na medzinárodnej úrovni a podporné zdroje EÚ. 

Analýza medzinárodnej spolupráce kľúčových VaV aktérov  



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

325 

 

 

Faktory úspechu projektov v medzinárodných programoch 

spolupráce 

Ďalšie možnosti/modely podpory projektov VaV 

II Zhodnotenie situácie v 
oblasti medzinárodnej 
VaV spolupráce na 
Slovensku a návrh 
opatrení na jej zvýšenie 

 

Identifikovanie potenciálu jednotlivých oblastí 

VaV na Slovensku z hľadiska medzinárodnej 

spolupráce 

Hodnotiaca otázka č. 5:  

Aký je rozvojový potenciál v rámci 

ďalšej podpory aktivít na zvýšenie 

účasti SR v projektoch 

medzinárodnej spolupráce? 

Analýza vplyvu jednotlivých stakeholderov VaV na rozvoj 

medzinárodnej spolupráce (národná – zákonodarná úroveň – iné 

komplementárne možnosti rozvoja VaV popri EŠIF) - s využitím 

vstupov zo ZL č.8 (Výstup 1 a 2) 

Odporúčania nových možností podpory medzinárodnej VaV 

spolupráce 

II Zhodnotenie situácie v 
oblasti medzinárodnej 
VaV spolupráce na 
Slovensku a návrh 
opatrení na jej zvýšenie 

 

Návrh opatrení na podporu zvýšenia účasti 

inštitúcií SR v projektoch medzinárodnej VaV 

spolupráce 

Hodnotiaca otázka č. 4:  

Aké sú hlavné problémy/bariéry 

rozvoja medzinárodnej spolupráce? 

 

S využitím požiadaviek identifikovaných v rámci ZL č.8 vo vzťahu k 

podpore konceptu Industry 4.0 v podmienkach verejných VaV 

inštitúcií identifikácia slabých stránok a ohrození rozvoja 

medzinárodnej spolupráce na Slovensku v kontexte komparácie SR 

s vybranými krajinami EÚ 

Na základe komparatívnej analýzy návrhov opatrení identifikovaných 

v rámci ZL č.7 a ZL č.8 definovanie opatrení na elimináciu bariér 

rozvoja VaV (všeobecne) a na podporu zvýšenia účasti inštitúcií SR 

v projektoch medzinárodnej spolupráce 
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Príloha č. 4: Vyhodnotenie dotazníka pre výskumné a vzdelávacie inštitúcie 

On-line dotazník bol rozposlaný adresne v 12/2018 na 20 jedinečných elektronických adries 

univerzitných vedeckých parkov a pracovísk výskumných inštitúcií excelentného výskumu 

a vývoja. Respondentov bolo 5, čo zodpovedá 25% vzorke. 

Základné informácie o organizácii 

1.1 Do ktorej kategórie sa radí vaša organizácia? 

 Súkromná 

 Verejná 

 Štátna 

 Verejno-súkromná  

 

(Štátne organizácie 2, verejné 3) 

 1.2 Z hľadiska regionálneho pôsobenia v ktorom kraji (prevažne) pôsobíte? 

 Bratislavský samosprávny kraj 

 Trnavský samosprávny kraj 

 Trenčiansky samosprávny kraj 

 Nitriansky samosprávny kraj 

 Banskobystrický samosprávny kraj 

 Žilinský samosprávny kraj 

 Košický samosprávny kraj 

 Prešovský samosprávny kraj 

 Celoslovenská pôsobnosť 

 

(1-x BSK, 1-x NSK, 1-ŽSK, 1-BBSK, 1-KSK) 

1.3 Z hľadiska infraštruktúrneho zabezpečenia má vaša inštitúcia dostatok výskumnej a 

vedeckej infraštruktúry na realizáciu kvalitného výskumu a vývoja? 

 Nie, potrebujeme dovybaviť pracovisko 

 Momentálne áno, ale s vývojom potrebujeme pracoviská obnovovať, modernizovať 

(odpoveď 50% ku 50%) 

1.4 Z hľadiska personálnych kapacít má vaša organizácia dostatok pracovných síl v rámci 

výskumu a vývoja? 

 Áno 

 Nie, potrebujeme kapacitne posilniť 
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(20% respondentov má dostatočné personálne kapacity, 80% potrebuje personálne posilniť) 

1.5 Grantový systém/systém nenávratných finančných príspevkov je: 

(100% respondentov považuje granty a iné projekty za nevyhnutné pre organizáciu) 

Vaše skúsenosti s Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) 

2.1. S ktorými z nasledovných operačných programov (OP) na podporu výskumu, vývoja alebo 

inovácií má vaša organizácia skúsenosti? (môžete označiť viac možností) 

 OP VaI 

 OP VaV 

 OP KaHR 

 

(100% respondentov má skúsenosti s OP VaI, 80% aj s OP VaV a len 20% má skúsenosti aj 

s OP KaHR) 

2.2. V prípade, že ste v predchádzajúcej otázke uviedli odpoveď "iné", vyberte si z 

nasledovných možností: 

(aj napriek tomu, že v predchádzajúcej odpovedi nebolo zaškrtnuté políčko „iné“, respondenti 

v tejto otázke vyberali viac možností, viď grafické znázornenie) 

 

2.3. Skúsenosti, ktoré ste nadobudli, boli v pozícii: 

 naša organizácia sa uchádza/la o finančnú podporu ako žiadateľ 

 naša organizácia je/bola partnerom projektu 

 iné 

0 1 2 3 4 5 6

HORIZONT 2020

KEGA/VEGA

NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS A FM EHP

INTERREG

FP7, ERC, APVV

SKÚSENOSTI S PROGRAMAMI NA PODPORU VaV

počet respondentov



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

328 
Záverečná správa:  

Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií 

 

 

 

(100% opýtaných už bolo v pozícii žiadateľa a partnera projektu, 20% z nich bolo aj 

prijímateľom) 

2.4 Plánujete predkladať/predložili ste už ŽoNFP (projekt) v rámci OP VaI? 

- áno, predložili sme, výzva bola zrušená 

- áno, projekt je v stave posudzovania 

- áno, projekt je schválený a je v stave implementácie 

- áno, predložíme projekt 

- nie, nemáme záujem 

- iné 

 

2.5 Ak ste uviedli v predchádzajúcej otázke áno, prosím špecifikujte v akej doméne ste sa 

uchádzali/sa budete uchádzať o NFP. 

Dopravné prostriedky pre 21. storočie 2 (40%) 

Priemysel pre 21. storočie 2 (40%) 

Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 3 (60%) 

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 3 (60%) 

Zdravé potraviny a životné prostredie 4 (80%) 

 

0 1 2 3 4 5 6

áno, predložili sme, výzva bola zrušená

áno, projekt je v stave posudzovania

áno, projekt je schválený a je v stave implementácie

áno, predložíme projekt

nie, nemáme záujem

iné (projekt v stave udržateľnosti)

PREDKLADANIE PROJEKTOV V RÁMCI OP VaI

počet
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2.6 Pri súčasnom nastavení domén RIS3 SK sa vie vaša organizácia jednoznačne zaradiť do 

niektorej z domén a predkladať projekty? 

 áno, domény sú jednoznačne a zrozumiteľne špecifikované 

 nie, naša organizácia je multidisciplinárna a presahuje jednu doménu 

 neviem posúdiť 

(50% opýtaných sa vie zaradiť pod konkrétnu doménu, 50% je multidisciplinárnych) 

2.7 Participuje vaša organizácia na viacerých projektoch v rámci OP VaI? 

 predkladáme a implementujeme 1 projekt 

 2 - 5 projektov 

 6 - 10 projektov 

 viac ako 10 projektov 

 

(1 organizácia predkladá viac ako 10 projektov, ostatné sa budú uchádzať o 6 až 10 projektov) 

2.8 Prosím rozveďte svoju odpoveď z predchádzajúcej otázky. Vyjadrite zdôvodnenie počtu 

projektov (dostatok/nedostatok kapacít na implementáciu projektov, rozloženie rizika na 

viacero projektov, rôzne potreby jednotlivých pracovísk s ohľadom na veľkosť inštitúcie,....) 

- multidisciplinarita organizácie predurčuje zapojenie organizácie do viacerých 

projektov, pretože je potrebné vytvoriť podmienky pre všetky výskumné činnosti a 

všetky výskumné tímy 

- rozloženie rizika, pretože nie je predpoklad, že budú financované všetky predložené 

projekty 

- ekonomická nevyhnutnosť s ohľadom na množstvo výskumných pracovníkov 

a pracovísk 

 

Vyhodnotenie administratívnej záťaže EŠIF 

3.1. Je z vášho pohľadu príprava projektu v rámci OP VaI náročná po administratívnej stránke? 

 Áno 

 Nie 

 Neviem posúdiť, pripravoval som projekt po odbornej stránke 

 

(všetky subjekty zhodne deklarujú, že príprava projektov OP VaI je administratívne náročná) 

3.2. Ak porovnáte obdobie 2007-2013 a 2014-2020 je predkladanie projektov v súčasnosti po 

administratívnej stránke (potvrdenia, povinné prílohy, vypĺňanie formulárov...) náročnejšie, 

alebo jednoduchšie? 
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 Obdobie 2014 – 2020 je náročnejšie 

 Obdobie 2007 – 2013 bolo náročnejšie 

 Náročnosť je rovnaká 

 Neviem posúdiť 

 

(všetky subjekty zhodne deklarujú vyššiu náročnosť výskumných projektov v PO 2014 – 2020) 

3.3. Prosím zdôvodnite predchádzajúcu odpoveď: 

negatívne javy, t. j. vyššia náročnosť 

 Komplikovaná príprava a administratíva, často nejednoznačne definované 

požiadavky 

 Rôzne prístupy v rámci rôznych výziev toho istého OP 

 Existuje nový systém nahrávania rozpočtu a následné nahrávanie do ITMS2014+  

portálu a navyše pri príprave žiadosti potreba spracovať si vlastný rozpočet, takže 

je to zdvojená práca zo strany žiadateľa 

 Komplikovanejšia personálna matica a následne pri implementácii zbytočne 

komplikované KMPV a PV, pričom by postačila jednoduchšia verzia 

 Zložitejší systém nahrávania ŽoNFP 

 Zvýšené množstvo príloh 

 Každá príloha musí byť nahratá do ITMS2014+ a uvádzaná 

relevantnosť/nerelevantnosť, pričom veľa príloh s výskumom nesúvisí 

 Merateľné ukazovatele sú neprehľadné, nie je dostatočne (presne a jasne) 

vysvetlené akým spôsobom sa jednotlivé ukazovatele budú napĺňať 

 Prílišné obmedzovanie vo variabilite výskumu a prístupov k riešeniu 

Pozitívne javy: 

 Zrozumiteľnejší formulár výskumno-vývojového zámeru v porovnaní s predošlým 

opisom projektu 

3.4 Označte dva najnáročnejšie programy pri predkladaní projektových žiadostí: 

 OP VaI 

 OP VaV 

 OP KaHR 

 HORIZONT 2020 

 KEGA/VEGA 

 Iné nástroje 
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(z dotazníka rozhodne vyšiel OP VaI ako najnáročnejší (100% respondentov), a za druhý 

najnáročnejší bol označený program OP VaV a HORIZONT 2020 v pomere 60% : 40%) 

3.5 Uveďte koľko partnerov sa zvyčajne podieľa na vašom projekte: 

 predkladáme projekty bez partnerskej spolupráce 

 max. 1 partner 

 2 – 5 partnerov 

 5 – 10 partnerov 

 v závislosti od požiadaviek na predkladanie projektov 

 

(väčšina respondentov pracuje s nižším počtom partnerov 2- 5 partnerov označili 3, 1 označil 

5 – 10 partnerov a 1 sa prispôsobuje požiadavkám výziev) 

3.6. Vedeli ste ľahko určiť merateľný ukazovateľ, ktorý by zodpovedal výsledku aktivity pri 

predkladaní projektov v rámci OP VaI? 

 Áno 

 Nie 

 vybral som z preddefinovaných, aj keď nie úplne zodpovedali mojim potrebám 

 prispôsobil som výsledky aktivity stanoveným povinným ukazovateľom 

(respondenti označili viacero súvisiacich možností, ak nebolo možné určiť správny ukazovateľ, 

respondent si zvolil z preddefinovaných taký, ktorý najviac zodpovedal výsledkom jeho aktivity 

60%, 60% v tejto súvislosti odpovedalo NIE, odpoveď ÁNO nezvolil žiaden respondent, 

odpovedí bolo 7) 

3.7. Stalo sa vám pri implementácii projektu, že boli požadované nad rámec povinných príloh 

ďalšie podklady, ktoré by preukazovali plnenie výsledkov aktivity/cieľov projektu? 

 ÁNO 

 NIE 

 

(áno odpovedalo 60% respondentov, 40% odpovedalo nie) 

3.8. Vyjadrite svoj názor na sledovanie a plnenie merateľných ukazovateľov počas realizácie 

a po ukončení projektu (je systém monitorovania podľa vás dobrý a potrebný? zachytí 

kvalitatívne vlastnosti projektu aj kvantitatívne ukazovatele? má udržateľnosť výsledkov po 

dobu 5 rokov opodstatnenie s ohľadom na vývojové trendy v oblasti výskumu a vývoja?): 

 Monitorovacie správy považujem za akceptovateľný spôsob hodnotenia projektu 

 Bolo by vhodné zjednodušiť systém monitorovania  
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 Myslím, že rigidné kontroly výskumu štýlom, aký prebieha s ohľadom na udržanie 

výskum. pracovníkov, je absolútne neadekvátny. 

 Merateľné ukazovatele často nepreukazujú výsledky projektu. Často sú 

ukazovatele zvolené iba preto, že sú povinné, avšak výsledky projektu sú častokrát 

viac výpovednou hodnotou. 

 Udržateľnosť projektov na 5 rokov je podľa mňa veľmi dlhá doba, nakoľko niektoré 

projekty trvajú 2-3roky a udržateľnosť 5 rokov a trendy v oblasti výskumu a vývoja 

sú už úplne niekde inde. Môj názor je, že podľa dĺžky projektu, by mala byť aj dĺžka 

udržateľnosti. Takto by sa dosiahol aj stav, že realizácia projektov by mohla byť 

kratšia s efektívnejším čerpaním fin.prostriedkov a tiež rýchlejšie dosiahnutie 

cieľov.  

 Systém je formálny a preto nevhodný. Vzorom vhodného systému by mohol byť 

Horizont 2020. 5-ročné sledovanie nemá opodstatnenie. 

 

3.9. Pri kontrolách projektu vykonávaných na mieste bolo požadované od vás preukazovanie 

dokladov/činností/podporných dokumentov nad rámec zmluvných povinností? Prosím 

konkretizujte svoju odpoveď: 

 Domnievam, sa, že všetko bolo v rámci zmluvných povinností, neviem o inom 

prípade. 

 Áno. Hlavne podrobnosti ako: nábytok, stavebný materiál, osadenie zásuviek, 

okien, a pod.  

 prístrojové denníky, dokumenty preukazujúce naplnenia cieľov aktivít projektu, 

dokumenty, ktoré boli v opise projektu spomenuté 

 Mnohé zmluvné povinnosti samé o sebe sú nadbytočné! 

 

3.10. Uveďte, prosím, konkrétne návrhy na zlepšenie nastavenia systému fungovania OP VaI 

(napr. pri predkladaní projektov, pri hodnotení, pri monitorovaní dosiahnutých výsledkov 

projektu, pri procese verejného obstarávania,...)? 

 Je nevyhnutné zjednodušenie, plytvá sa výskumnými kapacitami na administráciu 

a prípravu projektov, vo výskumnej činnosti je niekedy plánovanie (všetkého na 3-

4-5 rokov dopredu) kontraproduktívne, a následne obmedzuje vedeckú činnosť, 

systém VO je komplikovaný a nie je nastavený pre výskumnú činnosť a jej 

optimálne zabezpečenie. 

 zjednodušiť/zefektívniť proces obstarávania, spraviť ho viac flexibilným - vo vede 

je presné plánovanie výdavkov na niekoľko rokov dopredu nesmierne obtiažne až 

kontraproduktívne 

 Výzvy "šiť" priamo na potreby VaV a štátu - vyššie efekty. Rozvíjať začaté aktivity 

- vedecké parky, a pod.  

 Určite znížiť administratívnu náročnosť pri podávaní projektov, ale aj pri 

implementácii. Taktiež zmenšiť počet zasielaných dokumentov, nakoľko je to 
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kvantum papierov, ktoré sa vyprodukujú, vytlačia, a to určite nie je hospodárne a v 

dobe udržateľnosti archivovať toľko dokumentov nie je žiaduce. Je doba IKT, tak 

treba využívať inteligentné systémy a snažiť sa všetko digitalizovať.  

 Proces verejného obstarávania je už aj tak dosť zložitý, a preto nevidím dôvod 

prečo by v rámci štrukturálnych fondov mali byť ešte ďalšie podmienky nad rámec 

zákona. Týka sa to najmä bežných služieb, ako ubytovanie v rámci služobných 

ciest, odborná literatúra, ktorá nepodlieha VO, a predsa je vyžadovaný prieskum 

trhu a pod.  

 Monitorovanie dosiahnutých výsledkov je potrebné úplne prehodnotiť, napríklad 

nejakou správou za pol roka, kde bude vypracovaná sprava o realizácii aktivity 

vrátane konkrétnych výstupov. To odráža činnosti, ktoré boli vykonané, a aký 

posun v rámci výskumu sa vykonal. Merateľné ukazovatele často neodrážajú 

naplnenie konkrétnych cieľov projektu.  

 Úplne postačí nastaviť systém podávania projektov a najmä počet príloh podľa 

Horizont 2020. 

 

Zdroj: dátové zdroje VA 
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Príloha č. 5: Zoznam úspešných projektov realizovaných v rámci programu Horizont 2020 

 (v samostatnom dokumente) 

Príloha č. 6: Zoznam vedcov podľa hodnoty H-indexu 

 (v samostatnom dokumente) 

Príloha č. 7: Prehľad podporených projektov špecifického cieľa 9.5 OP II 

 (v samostatnom dokumente) 

Príloha č. 8: Previazanie zistení a odporúčaní na základe hodnotenia 

 (v samostatnom dokumente) 
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