
Príloha č. 3 Plán hodnotení implementácie RIS3 

P.č. Názov Dôvod Evaluačné otázky Metóda Zdroje dát 
Časový 

plán 
Forma 

Indikatívny 
rozpočet 

(EUR) 

1.  

Analýza dostupných dát 
pre doplnenie súboru 
ukazovateľov RIS3 vo 
vzťahu k plneniu 
čiastkových cieľov 
stanovených RIS3 

Doplnenie súboru ukazovateľov 
a stanovenie baseline hodnôt týchto 
ukazovateľov naviazaných na plnenie 
čiastkových cieľov RIS3, Pôjde napríklad 
o nasledovné ukazovatele: 
- Počet spoločností, ktoré sa posunuli 

na vyššiu úroveň dodávateľského 
rebríčka, 

- Počet oblastí, v ktorých je Slovensko 
aspoň na úrovni priemeru podľa 
European Public Sector Innovation 
Scoreboard) 

Sú všetky ukazovatele na úrovni 
výstupov a výsledkov SMART 
a monitorovateľné? 
Aké ďalšie ukazovatele je potrebné 
doplniť do systému monitorovania 
pre efektívne 
monitorovaniečiastkových cieľov 
RIS3? 

Desk research 
ITMS, ŠÚ SR, 
prieskumy 

2016/2017 interne - 

2.  

Analýza motivačných 
nástrojov pre 
investovanie 
podnikateľského 
sektora do VVaI vrátane 
analýzy 
možnostíinštitucionálne
ho financovania 
podnikateľského 
a neziskového sektora 
VaV 

Identifikácia možností a motivačných 
nástrojov pre zvýšenie investícií 
podnikateľského sektora do VVaI 
vrátane identifikácie možností 
inštitucionálneho financovania 
podnikateľského sektora VaV 
v podmienkach SR. 

Aký je efekt zavedenia odpočtu 
výdavkov na VaV z dane z príjmov 
v podmienkach SR? 
Aké sú skúsenosti d odpočtom 
výdavkov na VaV od dane z príjmu 
v zahraničí? 
Aké motivačné nástroje sú využívané 
na zvýšenie podnikateľských investícií 
do VVaI v zahraničí? 
Aké schémy podpory sú využívané 
v zahraničí pre inštitucionálne 
financovanie podnikateľského 
a neziskového sektora VaV? 
Aké sú špecifiká financovania 
podnikateľského a neziskového 
sektora VaV? 
Aké nástroje financovania je možné 
aplikovať na inštitucionálne 
financovanie podnikateľského 
a neziskového sektora VaV? 

Desk research 
Komparatívna 

analýza 

Analýzy a štúdie 
ŠÚ SR, 

prieskumy 
a dotazníky, 

MF SR 

2016/2017 externe 120 000,- 

3.  

Analýza metodiky 
vykazovania výdavkov 
na VVaI a možností jej 
úpravy 

Zhodnotenie aktuálneho systému 
vykazovania výdavkov na VVaI aj vo 
vzťahu k zavedeniu odpočtu výdavkov 
na VaV od základu dane. V rámci 
hodnotenia bude zanalyzovaná aj 
najlepšia prax v zahraničí a zohľadnené 
skúsenosti pri nastavovaní metodiky ako 

Aký je súčasný stav v rámci 
vykazovania výdavkov na VaV?  
Ako je nastavená metodika 
vykazovania v rámci SR a iných 
krajinách?  
Aké nástroje sú využívané pre 
stimulovanie súkromných investícií do 

Desk research 
Komparatívna 

analýza 

ŠÚ SR 
Analýzy a štúdie 

OECD 
2017 externe 80 000,- 



P.č. Názov Dôvod Evaluačné otázky Metóda Zdroje dát 
Časový 

plán 
Forma 

Indikatívny 
rozpočet 

(EUR) 

aj skúseností s nástrojmi pre 
stimulovanie podnikateľských výdavkov 
na VaV. 

VaV? 
Akým spôsobom je možné zvýšiť 
motiváciu pre investovanie do VaV?  
Ako je možné zvýšiť motiváciu pre 
vykazovanie výdavkov na VaV? 

4.  

Tematické hodnotenie 
mobility pracovníkov so 
zameraním na mobilitu 
medzi akademickým 
a súkromným sektorom 
v SR a medzisektorovú 
mobilitu s dôrazom na 
analýzu úniku mozgov 
(„brain drain“) do 
zahraničia 

Zmapovanie situácie v SR v rámci 
mobility pracovníkov medzi 
akademickým a podnikateľských 
sektorom a v akých oblastiach k nech 
dochádza najčastejšie. Jedným zo 
základných cieľov tohto hodnotenia 
bude identifikovanie dôvodov pre 
medzisektorovú mobilitu ako aj 
pozitívnych a negatívnych efektov tejto 
mobility. 
Komplexné zmapovanie situácie v SR vo 
vzťahu k úniku mozgov do zahraničia. 

Aká je miera mobility medzi 
akademickým a súkromným sektorom 
a späť? 
Aká je miera medzisektorovej 
mobility pracovníkov? 
V ktorých oblastiach? 
Aká je dĺžka mobility? Je len 
jednosmerná? 
Aký je aktuálny stav úniku mozgov? 
Do ktorých krajín odchádzajú ľudia 
s vyššou kvalifikáciou? 
Aké sú dôvody odchodu ľudí zo 
zahraničia? 
Čím sú charakteristické osoby (napr. 
odbor, vzdelanie, región, priemerné 
platové podmienky atď.) v tejto 
skupine? 
Aké opatrenia by zmenili motiváciu 
ľudí s vyššou kvalifikáciou 
neodchádzať do zahraničia? 
Aké opatrenia by zabezpečili návrat 
slovenských expertov naspäť na 
Slovensko do kľúčových oblastí 
špecializácie RIS3? 

Desk research 
Komparatívna 
analýza 
Prieskum 
One shot 

Sociálna 
poisťovňa, 
ÚPSVaR, 

Zdravotná 
poisťovňa, 

Finančná správa 

2018 externe 150 000,- 

5.  

Priebežné hodnotenie 
plnenia cieľov 
aimplementácie 
opatrení a plnenia  RIS3, 
vrátane analýzy oblastí 
špecializácie a realizácie 
ich vzájomných 
prepojení v praxi 

Priebežné hodnotenie plnenia RIS3. 
Komplexné zhodnotenie plnenia cieľov 
RIS3 ako aj nastavenia opatrení a aktivít 
v rámci RIS3 vzhľadom na efektívnosť 
a dosahovanie výsledkov vo vzťahu 
k poskytnutej podpore z národných 
zdrojov ako aj zdrojov EŠIF 
a k monitorovaniu pomoci. 
Zhodnotenie aktuálneho stavu pokroku 
v jednotlivých oblastiach špecializácie od 
prvotných hodnotení z roku 2016/2017. 

Ako sa plnia ciele stratégie? 
Boli splnené úlohy AP? 
Na akej úrovni je možné predpokladať 
plnenie cieľov podľa aktuálneho 
vývoja? 
Aké opatrenia prispejú k plneniu 
stanovených cieľov? 
Aký je podiel implementácie opatrení 
definovaných RIS3 na raste HDP? 
Je potrebné pre ďalšie obdobie 
modifikovať oblasti špecializácie SR? 
Ak áno, aké by mali byť modifikované 
oblasti špecializácie? 

Desk research 
Komparatívna 

analýza 
Prieskum 
One shot 

Entrepreneurial 
discovery proces 
v kombinácii so 
zhodnotením 

svetových 
rozvojových trendov 

v kľúčových 
priemyselných 

odvetviach 

ITMS, ŠU SR, 
OECD, IPTS, 

Eurostat, 
dotazníky 

a prieskum, 
výsledky peer-

review procesu, 
ďalšie databázy 

(CVTI, VA) 

2020 externe 100 000,- 
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Časový 

plán 
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Indikatívny 
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(zahraničné peer-
review vedeckých 

oblastí špecializácie/ 
technologické 

prognózovanie) 

6.  
Záverečné hodnotenie 
RIS3 

Záverečné hodnotenie plnenia RIS3. 
Komplexné zhodnotenie plnenia cieľov 
RIS3 ako aj nastavenia opatrení a aktivít 
v rámci RIS3 vzhľadom na efektívnosť 
a dosahovanie výsledkov vo vzťahu 
k poskytnutej podpore z národných 
zdrojov ako aj zo zdrojov EŠIF na základe 
 monitorovaniapodpory. 

Ako sa plnia ciele stratégie? 
Boli splnené úlohy AP? 
Na akej úrovni je možné predpokladať 
plnenie cieľov podľa aktuálneho 
vývoja? 
Aké opatrenia prispejú k plneniu 
stanovených cieľov? 
Aký je podiel implementácie opatrení 
definovaných RIS3 na raste HDP? 

Desk research 
Komparatívna 

analýza 
Prieskum 
One shot 

ITMS, ŠÚ SR, 
ďalšie databázy 

(CVTI, VA) 
2023 externe 60 000,- 

Súčet 510 000,- 

Zdroj: MŠVVa Š SR a MH SR, 2016 

 


