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Predkladacia správa. 
 
Slovenská republika ako členský štát Európskej únie je zaviazaná a má povinnosť vypracovať 
jednotnú Stratégiu inteligentnej špecializácie (ďalej len „Stratégia S3“), ako východiskový 
dokument z ex-ante kondicionalít pre Viacročný finančný rámec 2014 -2020. Stratégia S3 
v podmienkach SR musí nielen spĺňať priority Stratégie Európa 2020, vrátane jej kľúčových 
iniciatív, ale aj definovať opatrenia pre splnenie cieľov Národného programu reforiem 
a špecifických odporúčaní Rady pre Slovenskú republiku. Jej vypracovanie a akceptácia 
Európskou komisiou je podmienkou k uzavretiu Partnerskej dohody medzi SR a EK. 
 
S3 je definovaná ako kľúčový prvok pre inovačné politiky v rámci stratégie Európa 2020. 
Inovačná stratégia musí spĺňať a zabezpečiť:  
- sústredenie verejných zdrojov na inovácie a výskum a vývoj smerujúci k inováciám a na 
rozvojové priority, problémy a potreby založené na znalostnej báze,  
-  načrtnúť opatrenia na stimuláciu a motiváciu súkromných investícií do výskumu a vývoja,  
- byť založenou na schopnostiach, zručnostiach a konkurenčných výhodách regiónov a 
potenciáli pre ich excelentnosť,  
- podporovať komplexné zapojenie zainteresovaných strán a stimulovať verejné inovácie 
a experimentovanie.  
Stratégia zároveň musí spĺňať overiteľnosť cez správne nastavené monitorovacie a hodnotiace 
systémy. 
 
Pre prioritu financovania „Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie“, najmä v rámci 
tematických cieľov „Posilňovanie výskumu, technologického vývoja a inovácií“, „Zvýšenie 
konkurencieschopnosti MSP“ boli za dané tematické oblasti stanovení gestori MŠVVaŠ SR 
a MH SR v spolupráci s ostatnými dotknutými rezortmi. Keďže ide o stratégiu, v ktorej je 
zapojených viacero rezortov a zároveň priemyselná podnikateľská sféra, je nevyhnutné pre 
kvalifikované spracovanie akceptované aj EK, viesť práce širokospektrálnou tímovou 
činnosťou, vrátane využitia Zboru poradcov predsedu vlády SR.  
 
V záujme splnenia daného cieľa pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MH SR a SAV 
Stratégiu výskumu, vývoja a inovácií v SR do roku 2020, ktorá sa stala východiskovým 
podkladom pre tvorbu S3 stratégie v štruktúre zodpovedajúcej príslušným usmerneniam EK.  
 
V dňoch 18. – 19. 03. 2013 sa uskutočnilo stretnutie expertnej skupiny zloženej zo zástupcov 
Zboru poradcov predsedu vlády SR, MŠVVaŠ SR, MH SR, SAV, zamestnávateľských 
zväzov a výskumných inštitúcií, na ktorom bola vypracovaná rámcová koncepcia a štruktúra 
S3 stratégie v Slovenskej republike. Na stretnutí expertnej skupiny sa zúčastnili aj ministri 
jednotlivých zastúpených rezortov minister školstva, vedy, vedy, výskumu a športu Dušan 
Čaplovič a minister hospodárstva Tomáš Malatinský. Na základe usmernení EK 
k vypracovaniu S3 stratégie, ako aj expertov EK, bol vypracovaný časový a obsahový plán 
ďalšieho postupu prác, tak aby finálna verzia dokumentu na odbornú a verejnú diskusiu bola 
k dispozícii v tretej dekáde apríla s tým, že v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie   
bude prerokovaná  do 30. 04. 2013 a následne predložená na schválenie vládou SR. 
 
Rozpracovanie Stratégie S3 do podoby Akčných plánov, ktoré budú detailne formulovať 
nástroje aplikovania priorít a s tým súvisiace úlohy, časový harmonogram a financovanie 
bude  spracované   do konca roka 2013.  
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Závery pracovnej expertnej skupiny sú predložené ako príloha tohto materiálu s tým, že Rada 
vlády SR pre vedu, techniku a inovácie by mala prerokovať stav prác a potvrdiť reálnosť 
cieľov a akceptovať navrhnutý časový a obsahový plán a nositeľov jednotlivých úloh. 
V rámci expertnej pracovnej skupiny bola navrhnutá koordinačná skupina pre dopracovanie 
S3 Stratégie a odsúhlasená ministrami MŠVVaŠ a MH SR a prediskutovaná s priemyselným 
zväzmi v zložení: za Úrad vlády SR – Zbor poradcov predsedu vlády SR, priemyselné zväzy 
a akademický sektor Peter Magvaši; za podpredsedu vlády SR pre investície Ladislav Šimko; 
za MŠVVaŠ SR Pavel Holík; za MH SR Martin Hlinka; za sektor vysokých škôl Róbert 
Redhammer; za Radu predsedov pre prioritné oblasti Pavol Šajgalík.      


