
PR E D KLA D A CI A S PR Á V A  

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR 

predkladajú na rokovanie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie SR v súvislosti s plnením 

bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 665/2013 materiál " Strategický dokument pre splnenie ex ante 

kondicionality 1.1 - návrh " (ďalej len “Strategický dokument“). 

Predkladaný dokument zabezpečuje ďalší krok v rámci realizácie Stratégie výskumu 

a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (ďalej len „RIS3 SK“) v súlade so 

samotným dokumentom schváleným vládou SR dňa 13. 11. 2013 ako aj v súlade s podmienkami 

určenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a 

Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a 

Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 

č. 1083/2006 pre splnenie ex ante kondicionality 1.1 pre čerpanie Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov, ktorými sú doplnenie monitorovacieho mechanizmu a prijatie rámca 

opisujúceho dostupné rozpočtové zdroje na výskum a inovácie.  

V materiáli boli dopracované uvedené nesplnené kritériá nevyhnutné pre monitorovanie 

plnenia cieľov a opatrení smerujúcich k úspešnej implementácii RIS3 SK, finančné rámce pre 

implementáciu jednotlivých opatrení a aktivít definovaných v rámci RIS3 SK ako aj ďalší proces 

priorizácie oblastí špecializácie RIS3, ku ktorému sme sa zaviazali v operačnom programe 

výskum a inovácie, ktorým je dopracovanie prepojení medzi navrhovanými oblasťami 

špecializácie v RIS3. Súčasťou Strategického dokumentu je aj popísanie postupov a procesov pre 

ďalšiu priorizáciu oblastí špecializácie na základe ďalších analytických prác a konzultačného 

procesu medzi priemyslom, akadémiou, neziskovým a štátny sektorom.  

Materiál bol predmetom konzultácie s Európskou komisiou ako aj s členmi Pracovnej 

skupiny pre splnenie ex ante kondicionalít zloženej zo zástupcov akademického a priemyselného 

sektora ako aj štátnej správy. V predloženom návrhu sú zohľadnené pripomienky Európskej 

komisie ako aj členov pracovnej skupiny. Zabezpečenie širšieho medzisektorového dialógu 

umožnilo, že sa materiál na Radu vlády SR pre vedu, techniku a inovácie predkladá bez 

rozporov. 

V nadväznosti na plnenie si záväzkov vyplývajúcich z RIS3 SK bude vypracovaný 

Akčný plán implementácie RIS3 na roky 2017 – 2019, ktorý bude predmetom schvaľovania 

vládou SR v prvej polovici roku 2017. 


