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Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej Republiky (RIS3 SK) 

je kľúčovým dokumentom, zameraným na zvýšenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti na 

Slovensku prostredníctvom cielenej podpory výskumu a inovácií a dosiahnutia kritickej masy 

v jednotlivých prioritách výskumu. Schválenie RIS3 SK bude podmienkou čerpania 

štrukturálnych fondov ďalšom programovacom období 2014 až 2020. 

RIS3 Sk je pripravovaná v kompetencii MŠVVaŠ SR a  MH SR v spolupráci s ďalšími 

partnermi z akademického a podnikateľského sektora. 

S cieľom stanoviť jasný harmonogram dopracovania Stratégie S3 v súlade s manuálom RIS3 

SK bola  v marci 2013 vytvorená užšia koordinačná skupina  pre Stratégiu S3 zložená 

z predstaviteľov Zboru poradcov predsedu vlády SR, MŠVVaŠ SR, MH SR, SAV, vysokých 

škôl, Klubu 500, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Business and Innovation 

Centre  Bratislava (zúčastnený na tvorbe RIS3 stratégie Bratislavského kraja).   

Rámcová koncepcia a štruktúra RIS3 SK vrátane harmonogramu krokov bola 

s pripomienkami schválená na rokovaní Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie dňa 9. 

apríla 2013. Pripomienky boli do návrhu materiálu zapracované najmä čo sa týka 

merateľných ukazovateľov.  

Základom prípravy RIS3 SK je tzv. entrepreneurial process of discovery. Podstatou je 

zapojenie všetkých relevantných partnerov vrátane ústredných orgánov štátnej správy, 

samosprávnych krajov a partnerov z akademického a podnikateľského sektora do formovania 

RIS3 SK vrátane určenia silných a slabých stránok a potenciálu rastu založeného na výskume 

a inováciách. Súčasťou je aj vyhľadávanie partnerstiev a väzieb medzi partnermi.  Týmto 

postupom sa docieli naplnenie princípu tvorby RIS3 SK podľa požiadaviek Európskej 

komisie zhrnutých v zmysle manuálu RIS3 SK. 

Príprava RIS3 SK zahŕňa formulovanie strategickej vízie regiónu a identifikovanie jeho 

konkurenčných výhod.  

Proces prípravy RIS3 SK je rozdelený na 6 základných častí: 

1. Analýza národného/regionálneho hospodárstva v kontexte prepojenia na výskum a 

inovácie a podporu podnikateľského sektora  

2. Štruktúra správy – zabezpečiť  účasť na procese 

3. Spoločná vízia budúcnosti krajiny (strategický cieľ) 



4. Výber obmedzeného počtu priorít pre národný/regionálny rozvoj 

5. Zladený mix udržateľných politík 

6. Integrácia monitoringu a vyhodnocovacích mechanizmov 

 

Nultá verzia RIS3 SK bola spracovaná a schválená na rokovaní koordinačnej skupiny pre 

RIS3 SK dňa 17. mája 2013. Materiál je v súčasnosti spracovaný v rozsahu: kapitoly 1 až 5 

a časť kapitoly 6 (6.1. základné línie politík RIS3 SK).  

Návrh RIS3 SK sa skladá z ôsmich kapitol: 

1. Úvod 

2. Širší kontext, analýzy  

3. Riadenie – zabezpečenie účasti na procese 

 4. Strategický cieľ – spoločná vízia budúcnosti Slovenska  

5. Identifikácia priorít RIS3 SK – horizontálne a vertikálne priority  

6. Udržateľné politiky, míľniky a akčné plány  

7. Monitoring a vyhodnocovacie mechanizmy  

8. Záver  

Strategickým cieľom RIS3 SK je predovšetkým prispieť k posilneniu a udržateľnosti 

kľúčového priemyslu a diverzifikácii slovenského hospodárstva prostredníctvom zvýšenia 

podielu využívania vlastného výskumu a inovácií. Výrazným zvýšením podielu výskumu 

a inovácií sa do roku 2020 kvalitatívne zmení slovenská ekonomika. 

V rámci návrhu boli identifikované tematické okruhy: 

1. materiálový výskum a nanotechnológie 

2. Informačné a komunikačné technológie 

3. biomedicína a biotechnológie 

4. priemyselné technológie 

5. udržateľná energetika a energie 

6. životné prostredie a pôdohospodárstvo 

7. vybrané okruhy spoločenských vied 

 

 



Pre prípravu RIS3 SK boli vypracované nasledujúce analýzy: 

- Analýza vybraných faktorov ekonomiky SR 

- Súčasný stav výskumného a inovačného prostredia v SR 

- Analýza regionálnej hospodárskej špecializácie  

- Analýza špecializačného potenciálu vedy a techniky SR 

- Prehľad neformálnych výskumno-podnikateľských zoskupení 

- Prehľad regionálnych inovačných stratégií. 

Rokovania s partnermi k príprave RIS3 SK: 

V rámci ďalšieho postupu bol návrh RIS3 SK prerokovaný s predstaviteľmi 

ministerstiev, samosprávnych krajov a hospodárskych a sociálnych partnerov s cieľom 

zabezpečiť pohľad ostatných rezortov na pripravovanú RIS3 resp. regionálny pohľad vrátane 

hľadania prepojenia s regionálnymi inovačnými stratégiami. 

Dňa 23. mája 2013 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo rokovanie predstaviteľov  koordinačnej 

skupiny pre prípravu RIS3 SK so štátnymi tajomníkmi MF SR,MZV SR, MDPT SR, MPRV 

SR, MŽP SR, MO SR, MZ SR, MDVR SR,   

Dňa 24. mája 2013 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo rokovanie  predstaviteľov  koordinačnej 

skupiny pre prípravu RIS3 SK so zástupcami samosprávnych krajov. 

Na uvedených rokovaniach bola odkonzultovaná nultá verzia RIS3 SK, pripomienky a návrhy 

zúčastnených boli zapracované v rámci ďalšieho postupu. 

Dňa 27. mája 2013 sa uskutoční konzultácia s expertmi Európskej komisie k návrhu RIS3 SK, 

na ktorej bude zhodnotené naplnenie konceptu RIS3 SK. 

Finálna verzia RIS3 SK bude predložená na rokovanie vlády SR do 30. septembra 2013. 

Záver: 

Navrhuje sa, aby Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie vzala na vedomie informáciu 

o príprave RIS3 SK. 

 

 

 

 

 

 

 


