
Pr ed k la da c i a  sp ráv a  
 

 
Správa o plnení opatrení Inovačnej stratégie a Inovačnej politiky v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva SR za rok 2012 a prvý štvrťrok 2013 je vypracovaná na základe uznesenia vlády 
SR č. 265 zo 14. marca 2007,  uznesenia vlády SR č. 128 z 27. februára 2008 v znení uznesenia 
vlády SR č. 810 z 18. novembra 2009 a uznesenia vlády SR č. 455 z 12. septembra 2012. 

  
Cieľom materiálu je informovať vládu SR o priebežnom plnení priorít predkladaného 

materiálu za rok 2012 a prvý štvrťrok 2013. 
 
Keďže inovácie sú celosvetovo považované za kľúčový nástroj pre hospodársky rast 

a udržanie konkurencieschopnosti, aj Slovensko sa snaží medziročne zlepšovať v ukazovateľoch 
inovačnej výkonnosti i napriek tomu, že momentálne pociťuje vplyv krízy nielen v hospodárskej, 
ale aj sociálnej oblasti. 

  
Je potrebné poznamenať, že pri stanovovaní priorít inovačnej stratégie SR, ako 

aj pri príprave jednotlivých opatrení inovačnej politiky SR bol inovačný rozvoj plánovaný 
s adekvátnou finančnou podporou zo strany štátneho rozpočtu. Pretože na realizáciu príslušných 
opatrení neboli vyčlenené potrebné finančné zdroje, nebola zabezpečená podpora v takej miere, 
ako sa pôvodne uvažovalo. Hlavným podporným nástrojom inovačného rozvoja na Slovensku 
v sledovanom období boli naďalej štrukturálne fondy cez prioritné osi Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

 
Predkladaný materiál je vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom financií SR, 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR a Úradom priemyselného vlastníctva SR. Vzhľadom na jeho 
informatívny charakter, nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. 

 
Správa nemá vplyv na verejné financie, na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry 

a iných právnických osôb, na životné prostredie, zamestnanosť, na podnikateľské prostredie 
a na informatizáciu spoločnosti. Z uvedených dôvodov predkladaný materiál neobsahuje doložku 
vybraných vplyvov. 

 
Materiál bol zaradený na rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 

na základe programu jej rokovaní v roku 2013. 
 
 


