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Materiály súhrnné správy procesov EDP (entrepreneurial discovery process) pre 

produktové línie domén „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“ a „Digitálne 

Slovensko a kreatívny priemysel“ predkladá písomnou procedúrou per rollam podpredseda 

vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.                      

Predložené materiály boli spracované na základe Implementačného plánu Stratégie 

výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len RIS3) 

v zmysle prijatia opatrenia priorizácie oblastí špecializácie výskumu a inovácií RIS3.   

 Doména Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie prierezovo a 

interdisciplinárne posilňuje vzájomné prepojenia a spoluprácu s ostatnými doménami RIS3. 

Zamerané investície do zdravotníctva a s tým súvisiace inovácie v oblasti prevencie, včasnej 

diagnostiky a adekvátnej liečby vedú ku znižovaniu chorobnosti, úmrtnosti ako dočasných tak 

aj trvalých následkov chorôb, ktoré predstavujú zásadné socio-ekonomické faktory 

vplývajúce na trh práce a hospodársky výsledok krajiny a v neposlednom rade vedú ku 

zvyšovaniu kvality života a prosperity obyvateľstva SR. 

Doména Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel je prepojená na súbory politík 

RIS3 a nadväzuje na predchádzajúce aktivity, ktoré boli v rámci kontinuálneho procesu 

podnikateľského objavovania (EDP) zamerané na priorizáciu oblastí inteligentnej 

špecializácie. Cieľom je zabezpečiť v procese EDP identifikáciu kľúčových aktivít a 

produktov pre ekonomickú a výskumnú špecializáciu SR, s prihliadnutím na technologické a 

výskumné kapacity podnikov, existujúcu výskumnú infraštruktúru vo verejnom sektore, 

výskumný potenciál špičkových slovenských vedeckých tímov a ekonomickú špecializáciu 

SR v zahraničnom obchode. Kreatívny priemysel predstavuje vysoko perspektívny segment 

ekonomiky pre krajinu s nedostatkom surovinových vstupov, ktorý vytvára ekonomickú 

hodnotu na základe individuálneho tvorivého vkladu či umeleckého nadania, teda na vyššej 

úrovni pridanej hodnoty práce a poznatkov. 

V súlade s modelom triple helix boli do jednotlivých fáz EDP zapájaní rôzni 

stakeholderi (zástupcovia podnikateľského sektora v relevantných odvetviach, zástupcovia 

vedeckej obce a zástupcov štátnej správy). Zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky bolo vypracované prepojenie dlhodobého strategického programu 

výskumu a vývoja na definované domény inteligentnej špecializácie.  

Materiály boli prerokované a schválené Stálou komisiou Rady vlády SR  

pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 (SKS3).  

 


