


Informácia 

o plnení tematických 

EAK – TC 1/TC 3 



EAK  TC 1.1 

Príslušná  
ex ante kondicionalita 
 

Nesplnené kritériá Plánované opatrenia 

1.1. Výskum a inovácie: 
Existencia národnej a/alebo 
regionálnej stratégie 
inteligentnej špecializácie, 
ktorá je v súlade s národným 
programom reforiem, na 
získanie súkromných financií 
na výskum a vývoj, ktoré 
spĺňajú znaky národných 
a regionálnych systémov 
výskumu a inovácií 
dosahujúcich vynikajúce 
výsledky 

Je zavedená vnútroštátna alebo 
regionálna stratégia 
inteligentnej špecializácie, ktorá: 
 
•obsahuje monitorovací 
mechanizmus. 
 
•bol prijatý rámec opisujúci 
dostupné rozpočtové zdroje na 
výskum a inovácie. 

Vypracovanie Akčného plánu 
implementácie RIS3 na roky 2014 – 2016 
doplňujúceho RIS3, ktorý bude 
obsahovať: 
- dopracovanie finančných rámcov 
s indikatívnymi alokáciami podľa 
opatrení, zdrojov financovania a typov 
finančných nástrojov ; 
- dopracovanie systému monitorovania 
plnenia cieľov RIS 3 a napĺňania 
merateľných ukazovateľov; 
- dopracovanie prepojení medzi 
oblasťami špecializácie  VaV a oblasťami 
hospodárskej špecializácie;   
- Cestovnú mapu pre výskumné 
infraštruktúry SR 



EAK  TC 1.2 

Príslušná ex ante 
kondicionalita 
 

Nesplnené kritériá Plánované opatrenia 

1.2. Výskumná a inovačná 

infraštruktúra. Existencia 
viacročného plánu na 
zostavenie rozpočtu 
a zoradenie investícií podľa 
priorít 

Bol prijatý orientačný 

viacročný plán na zostavenie 
rozpočtu a zoradenie 
investícií súvisiacich 
s prioritami EÚ a v prípade 
potreby s Európskym 
strategickým fórom 

o výskumných 
infraštruktúrach (ESFRI) podľa 
priority 

Vypracovanie Akčného 

plánu implementácie RIS3 
pre roky 2014 – 2016 
doplňujúceho RIS3, ktorého 
súčasťou bude aj Cestovná 
mapá pre výskumné 
infraštruktúry SR a indikatívny 

viacročný plán pre 
rozpočtovanie a zoznam 
investícií.  



REALIZOVANÉ AKTIVITY PRE SPLNENIE EAK 1.1 a 1.2 

21.09.2015  
Predloženie AP 

RIS3 na 

neformálnu 

konzultáciu EK 

jún - júl 2016 
• diskusia s 

partnermi  
• zaslanie 

prepracovaného 
dokumentu pre 

splnenie kritérií EK 
  

03. – 09. 2015 

•MPK  

•Rozporové konania 

•Schválenie AP RIS3 

RVVTI 

 

09. – 12. 2015 
•vytvorenie 5 pracovných 

skupín 

•vypracovanie dlhodobých 

strategických VaV 

programov 

13. 10. 2015  
Neformálne 

pripomienky zo  

strany EK 

01. – 05. 2016 
•zaslanie programov na 

neformálnu konzultáciu EK 

•vytvorenie štruktúry a dotazníka 

pre cestovnú mapu výskumnej 

infraštruktúry 

•aktualizácia relevantných častí 

AP RIS3 pre splnenie EAK 1.1 a 

1.2 

 



TC 3 – EAK 3.1 

• Nesplnené kritérium: 

3. mechanizmus zavedený na monitorovanie realizácie  
opatrení SBA a na posudzovanie vplyvu na MSP 

 

• Gestor EAK – Ministerstvo hospodárstva SR 

Vykonali sa konkrétne činnosti na  posilnenie 

presadzovania podnikania s prihliadnutím  

na iniciatívu „Small Business Act“ (SBA) 



Plánované aktivity pre splnenie EAK 3.1 
1) zákon o podpore MSP  

  

Potreba prijatia zákona 

o podpore MSP vyplynula 

z  Analýzy stavu MSP 

prerokovanej Hospodárskou 

a sociálnou radou SR dňa 

25.11.2013. Ide o historicky prvú 

legislatívnu normu osobitne 

zameranú na podporu MSP. 

Cieľom zákona je vytvoriť 

systémový rámec podpory MSP. 

Jedným z účelov zákona je 

zavedenie mechanizmu na 

monitorovanie realizácie 

opatrení Iniciatívy „Small 

Business Act“ pre Európu a na 

posudzovanie vplyvu na malé 

a stredné podniky. Týmto 

zákonom sa  upraví test vplyvu 

regulácií na MSP (MSP test) 

a tiež pravidelné monitorovanie 

realizácie opatrení SBA.  

Predloženie návrhu zákona na 

medzirezortné pripomienkové 

konanie   

Materiál bol predložený na MPK 02. 09. 2015 – 23. 09. 

2015 – splnený  

Predloženie návrhu zákona na 

rokovanie vlády SR  

Finálne znenie zákona so zapracovanými 

pripomienkami vznesenými v priebehu MPK je 

pripravené na predloženie na rokovanie vlády SR.  

 

Nová vláda SR sformulovala programové 

vyhlásenie, ktoré bolo predmetom jej rokovania 

dňa 13. 4. 2016. Zákon bude predložený na ďalší 

možný termín rokovania vlády po tom, ako prejde 

rokovaním Hospodárskej a sociálnej rady 

a Legislatívnej rady vlády. 

Schválenie zákona Národnou 

radou SR  
Predloženie na rokovanie NR SR po schválení vládou 

SR 

Mechanizmus na 

monitorovanie realizácie 

opatrení SBA a na 

posudzovanie vplyvu na MSP 

bude funkčný  
V závislosti od predchádzajúceho procesu 

schvaľovania zákona 



Realizované aktivity pre splnenie EAK 3.1  

2) metodika pre aplikovanie MSP 

testu 

  

Spracovanie metodiky pre aplikovanie 

MSP testu súvisí s potrebou zavedenia 

mechanizmu na posudzovanie vplyvu 

regulácií na MSP definovanou v zákone 

o podpore MSP a zároveň v Stratégii 

rozvoja MSP. MSP test je proces 

komplexného posudzovania vplyvu 

pripravovaných i existujúcich právnych 

predpisov na MSP. Cieľom metodiky 

pre aplikovanie MSP testu je 

integrovať  pravidlá a postupy pre 

vykonávanie MSP testu do jednotnej 

metodiky na posudzovanie vybraných 

vplyvov, a tým zabezpečiť ich 

uplatňovanie v legislatívnej praxi. 

Spracovanie návrhu metodiky  06. 11. 2014 - splnený 

Predloženie návrhu metodiky na 

medzirezortné pripomienkové 

konanie  

18. 11. 2014 - splnený  

Predloženie metodiky na rokovanie 

vlády SR 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.

aspx/Bod 

RokovaniaDetail?idMaterial=24182   

Metodika bola schválená vládou 

SR dňa 14.1.2015 - splnený 

Metodika pre aplikovanie MSP testu 

bude funkčná  

http://www.mhsr.sk/jednotna-

metodika-iys/138426s  

od 01. 10. 2015 – splnený  

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/Bod
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/Bod
http://www.mhsr.sk/jednotna-metodika-iys/138426s
http://www.mhsr.sk/jednotna-metodika-iys/138426s
http://www.mhsr.sk/jednotna-metodika-iys/138426s
http://www.mhsr.sk/jednotna-metodika-iys/138426s
http://www.mhsr.sk/jednotna-metodika-iys/138426s


Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 
 
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ 

Ďakujem za 

pozornosť. 

Adresa: 
Stromová 1 
813 30 Bratislava 
Slovenská republika 



Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 
Stromová 1 
813 30 Bratislava 

+421 2/59374111 
info@minedu.sk 
www.opvai.sk 


