
Príloha č. 1 
 

Plnenie opatrení Inovačnej politiky na roky 2011 – 2013  
za rok 2012 a prvý štvrťrok 2013 

 
Jednotlivé opatrenia Inovačnej politiky sú agregované podľa priorít vytýčených 

v Inovačnej stratégii SR na roky 2007 až 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cieľom opatrenia je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu prostredníctvom 
podpory vybraných aktivít priemyselných klastrových organizácií s cieľom podporiť združené 
priemyselné aktivity vo vybraných oblastiach. 

V rámci opatrenia sa budú podporovať vybrané klastrové aktivity, ktoré prispievajú 
k zvyšovaniu konkurencieschopnosti firemných členov inovatívnych klastrových organizácií. 
Opatrenie bude zamerané na reálne fungujúce etablované klastrové organizácie, ktoré 
v predchádzajúcom období vykonávali aktivity v prospech svojich členov.  

Vytvorenie podporného rozvojového nástroja umožní rozvoj klastrov, ale najmä prispeje 
k zvyšovaniu inovačnej kapacity firemných členov klastrových organizácií. Opatrenie 
tak bude nepriamo stimulovať rozvoj malých a stredných firiem, ktoré dlhodobo patria medzi 
najzraniteľnejšie, a to aj z dôvodu nedostatočnej inovačnej schopnosti.  
 

Úloha č. 1: Vypracovanie pravidiel podpory 
Úloha č. 2: Vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí o podporu  
 

MH SR vypracovalo vo februári 2013 Schému pomoci na podporu priemyselných 

klastrov  (schéma de minimis).  
 

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci formou nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „NFP“). NFP sa poskytuje formou jednej zálohovej platby  vo výške 30% intenzity 
pomoci z celkovej výšky oprávnených výdavkov, ktorá bude poukázaná na účet žiadateľa 
najneskôr 30 dní od podpisu zmluvy a refundácie zvyšnej časti vynaložených oprávnených 
výdavkov po ukončení projektu a administratívnej kontrole vykonávateľom schémy. Výšku 
pomoci predstavuje súčet jednotlivých súm vyplatených formou NFP. 

 
Maximálna výška pomoci je 200 000,- EUR. Nesmie presiahnuť 200 000,- EUR a to 

vrátane pomoci prijatej od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém 
de minimis v priebehu 3 fiškálnych rokov do času predloženia žiadosti. Pomoc sa poskytuje 
na obdobie 24 mesiacov. 
 

Intenzita pomoci je 60% celkových oprávnených výdavkov realizovaných aktivít 
projektu podľa tejto schémy. Rozdiel medzi celkovými výdavkami a NFP je hradený 
z vlastných zdrojov príjemcu. V prípade projektov na riešení a realizácii, ktorých sa 

Opatrenie č. 1: Podpora inovatívnych priemyselných klastrových organizácií 
 

Priorita č. 1.  Vysoko kvalitná infraštruktúra a efektívny systém pre rozvoj inovácií 
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významne podieľajú osoby so zdravotným postihnutím a ženy sa intenzita pomoci zvyšuje 
o 5 percentuálnych bodov. 

 
Schému bude po jej schválení MF SR implementovať Slovenská inovačná 

a energetická agentúra. 
 
 
 
 
 
 
 

Cieľom opatrenia je budovanie imidžu Slovenska v oblasti inovácií a návrh 
komplexného celoslovenského propagačno-komunikačného modelu s úmyslom zvýšiť 
celospoločenské povedomie o inováciách.  

 
V rámci opatrenia by sa mapovali všetky relevantné aktivity realizované v rámci štátnej 

a verejnej správy v oblasti inovácií. Taktiež by sa identifikovali nové aktivity, ktoré by mali 
potenciál komplementárne rozvíjať už aktívne opatrenia. Vytvorený komunikačný model by 
tak združil realizované aktivity ale aj navrhol nové aktivity s cieľom vytvoriť optimálny 
model so synergickým informačným účinkom. 

 
Úloha č. 1: Mapovanie relevantných aktivít, identifikácia komplementárnych aktivít  

 a vytvorenie optimalizovaného združeného propagačného modelu 
 
Vzhľadom na potrebu konsolidovať verejné financie neboli na plnenie úlohy v roku 2012 
pridelené potrebné finančné prostriedky zo ŠR. 
 

 
 

 
Zámerom tohto opatrenia je pokračovať v súťaži pod garanciou MH SR, s cieľom 

zabezpečiť propagáciu inovačných aktivít,  zvýšiť informovanosť verejnosti o aktivitách 
v oblasti inovácií a oceniť inovujúce subjekty. Opatrenie nadväzuje na opatrenie z Inovačnej 
politiky na roky 2011 – 2013. Doteraz úspešne prebehli už 4 ročníky súťaže.  

 
Ocenenia predstavujú vecné ceny a finančná odmena v hodnote 3 300 EUR v každej 

kategórii. Všetci účastníci dostanú pamätný diplom. Cieľovou skupinou sú podnikateľské 
subjekty realizujúce inovácie. 

 
Úloha: Organizovať súťaž „Inovatívny čin roka“ 

 
Plnenie: 

 
MH SR vyhlásilo 5. januára 2012 piaty ročník súťaže Inovatívny čin roka 2011. 

 
Súťaž bola organizovaná v troch kategóriách: 
 
1. Výrobková inovácia 
2. Technologická inovácia 

Opatrenie č. 2: Propagácia inovácií a budovanie celospoločenského inovačného 
   povedomia 

Opatrenie č. 3:  Súťaž „Inovatívny čin roka“ 
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3. Inovácia služby (netechnologický proces) 
4. Medzinárodná kooperácia 
 
Z poverenia MH SR súťaž organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra 

(SIEA). 
 
SIEA, ako organizátor súťaže dostala 33 prihlášok do súťaže, z toho v kategórii 

„Výrobková inovácia“ bolo 10, v kategórii „Technologická inovácia“ 6, v kategórii „Inovácia 
služby“ 10 prihlášok a v kategórii „Medzinárodná kooperácia“ 7 prihlášok. 

  
Tie najzaujímavejšie počas 5. ročníka súťaže vybrali zástupcovia MH SR, SIEA, 

MŠVVaŠ SR, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Úradu 
priemyselného vlastníctva SR, Zväzu priemyslu Slovenska a Slovenskej živnostenskej 
komory. Ocenenia najlepším odovzdal minister Tomáš Malatinský 22. mája 2012 v rámci 
19. Medzinárodného strojárenského veľtrhu v Nitre. 

 
V kategórii „Výrobková inovácia“ si cenu odniesla spoločnosť Výskumný ústav 

chemických vlákien, a. s., Svit, za súťažný návrh „Polypropylénové vlákna Kalcifil – 
micro/nano“.  

 
V kategórii „Technologická inovácia“ minister udelil cenu spoločnosti Univerzál 

Slovensko, s. r. o., za súťažný návrh: „Kapilárne rohože INFRACLIMA“.  
 
V kategórii „Inovácia služby“ bol ocenený Mestský úrad Turčianske Teplice za súťažný 

návrh „eReferendum“. 
 
Vzhľadom na vysokú odbornú úroveň prihlásených súťažných návrhov v tejto kategórii, 

bolo živnostníkovi SAGA – Katerinčin Marián, za súťažný návrh „SAGARYT sklárske 
dekorovacie zariadenie“ udelené „Mimoriadne ocenenie“.  

 
V kategórii „Medzinárodná kooperácia“ bola ocenená organizácia Sylex, s.r.o., Bratislava 

za súťažný návrh „Monitorovacie bezpečnostné systémy využívajúce high-tech optovláknové 
snímače“. 
 

Výzvu na predkladanie prihlášok do šiesteho ročníka súťaže „Inovatívny čin roku 2012“ 
zverejnilo MH SR 10. januára 2013. K dnešnému dňu eviduje organizátor súťaže 38 
prihlášok.  
 
 
 
 

Zámerom tohto opatrenia je vypracovanie série analytických materiálov mapujúcich 
slovenskú ekonomiku. V rámci opatrenia budú vypracované rozvojové štúdie, ktorých cieľom 
bude ukázať globálne trendy a perspektívy Slovenska v týchto makro tendenciách.  
 
Úloha č. 1: Vypracovanie analytických a strategických materiálov  
 
Plnenie: 
 

Koncom roka 2012 vypracovalo MH SR v spolupráci zo SIEA Analýzu inovačného 
prostredia, ktorá sa venuje vybraným parametrom komplexného inovačného prostredia 

Opatrenie č. 4: Strategický inovačný materiál na nasledujúce plánovacie obdobie 
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a navrhuje konkrétne opatrenia s cieľom zvýšiť inovačnú schopnosť slovenských firiem a tým 
ich konkurencieschopnosť na globálnych trhoch. Analýza bola využitá ako podklad pre 
spracovanie Stratégie výskumu, vývoja a inovácií v SR do roku 2020 tzv. výskumnej 
a inovačnej stratégie pre inteligentnú špecializáciu - S3.  

   
Materiál „Návrh Inovačnej stratégie SR na roky 2014 až 2020“ bol predložený na Úrad 

vlády SR dňa 31. 12. 2012 listom ministra hospodárstva SR č. 1985/2012-1000. Zbor 
poradcov predsedu vlády SR odporúčal materiál nepredložiť na rokovanie vlády a vrátiť na 
prepracovanie. Vzhľadom k skutočnosti, že Slovensko ako členský štát EÚ je zaviazaný 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 vlády SR, vláda zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
v spolupráci s MH SR a SAV vypracovať 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. Stratégia S3 má byť predložená na rokovanie 
vlády SR v septembri 2013. 

 
 
 
 
 
 

Cieľom opatrenia je dosiahnuť zvýšenie motivácie slovenských podnikov k vyššiemu 
zapájaniu sa do komunitárnych programoch EÚ prostredníctvom motivačných nástrojov pre 
stimulovanie vyššieho zapájania do vybraných výziev. 

 
Toto opatrenie vytvára predpoklady pre získavanie externých zdrojov inovatívnymi 

podnikmi.  
 
Úloha č. 1: Vypracovať systém podpory projektov uchádzajúcich sa o zdroje 

komunitárnych programov na podporu inovácií 
 
Plnenie: 

 
V novembri 2012 MH SR zorganizovalo konferenciu k pripravovanému programu 

COSME – Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 - 
2020). Hlavnou témou konferencie bola prezentácia programu COSME expertmi Európskej 
komisie, za účasti generálneho riaditeľa DG pre priemysel a podnikanie Daniela Calleju 
Crespa, ministra hospodárstva Tomáša Malatinského a zástupcov profesijných zväzov a 
podnikov. 

 
Zástupcovia MH SR zo SZ v Bruseli sa zúčastňujú rokovaní pracovnej skupiny 

k programu COSME, pričom rokovania ešte stále neboli ukončené a finálna verzia programu 
nebola doposiaľ schválená.   

 
MH SR plánuje vypracovať nástroj na podporu projektov uchádzajúcich sa o zdroje 

z komunitárneho programu COSME. V prípade poskytnutia a uvoľnenia potrebných 
finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky by schéma mohla byť realizovaná. 
 

Opatrenie č. 5: Podpora projektov uchádzajúcich sa o zdroje z komunitárnych 
programov EÚ na podporu inovácií  
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Cieľom tohto opatrenia je vzdelávať firmy a podnikateľov v oblasti inovačných aktivít. 
Východiskom tohto opatrenia je nízka inovačná aktivita a kreativita podnikov, pričom najmä 
malé a stredné podniky patria do kategórie nízko inovujúcich organizácií. 

 
V rámci opatrenia bude zrealizovaná séria špeciálnych školení v oblasti inovačných 

aktivít a špeciálnych postupov. Vzdelávacie aktivity budú realizované v spolupráci 
s klastrovými organizáciami, priemyselnými komorami a zväzmi pôsobiacimi na Slovensku 
ako aj s VÚC a mestami.  
 
Úloha č. 1: Realizácia vzdelávacích podujatí 
 
Plnenie: 
 

V máji 2012 sa uskutočnila pod odbornou garanciou SIEA séria vzdelávacích aktivít – 
workshopov na témy: 
 

- Financovanie inovácií / podpora exportu 
- Možnosti využitia rizikového kapitálu 
- Komercionalizácia inovácií 
- Klastre - cesta rozvoja v 21 storočí 
- Inovácie v marketingu 
 
Išlo o sprievodné podujatia na vyhlasovaní súťaže Inovatívny čin roka 2011, ktorý sa 

konal na Agrokomplexe v Nitre. 
 

Ďalej SIEA usporadúva pri každej uverejnenej výzve vrámci OP KaHR odborné 
semináre pre záujemcov o NFP  v spolupráci s Košickým, Trenčianskym a Banskobystrickým 
samosprávnym krajom. 
 
 
 
 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť ďalšieho vzdelávania 

stanovilo ako strategický cieľ efektívny a na etických zásadách postavený systém ďalšieho 
vzdelávania a kariérneho poradenstva umožňujúci jednoduchý prístup občanov k pružnému 
rozširovaniu a prehlbovaniu kvalifikácií s cieľom zvýšenia ich uplatnenia na trhu práce  
a podporujúci rozvoj osobnosti a zvýšenie kvality života. Opatrenie nadväzuje na opatrenie 
z Inovačnej politiky na roky 2011 – 2013. 

 
Cieľom opatrenia je splniť reálne potreby občanov, zamestnávateľov, zamestnancov, 

verejnej správy a vzdelávacích inštitúcií a uľahčiť prístup k vzdelávaniu, nadobúdaniu nových 

Opatrenie č. 6: Vzdelávanie malých a stredných podnikov v oblasti inovácií 

Opatrenie č. 7:  Systém celoživotného vzdelávania a poradenstva 

Priorita č. 2. Kvalitné ľudské zdroje 
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kvalifikácií a k zamestnanosti počas celého aktívneho života občanov so zreteľom najmä  
na zelené pracovné miesta, rodovú rovnosť a aktívne starnutie.  
 
Úloha č. 1: Pokračovať v tvorbe systému celoživotného vzdelávania a celoživotného 

 poradenstva tak, ako to vyplýva z uznesenia vlády SR č. 382/2007 
 
Plnenie: 
 

Úloha sa priebežne plní. MŠVVŠ SR pokračuje v tvorbe systému celoživotného 
vzdelávania a celoživotného poradenstva. V súčasnej dobe sa spúšťa implementácia 2 
kľúčových národných projektov, ktoré sa budú prioritne venovať oblasti rozvoja vzdelávania 
dospelých ako aj poskytovania poradenských služieb pre túto cieľovú skupinu v SR: Ďalšie 
vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce; 
Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií.  

 
Dňa 1. novembra 2012 vstúpil do platnosti zákon č. 315/2012 Z. z. ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Predkladaným návrhom sa reaguje na potreby praxe v oblasti celoživotného 
vzdelávania. Na základe uvedeného zákona spustilo MŠVVŠ SR systém udelenia oprávnenia 
na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti. Zároveň sa rozširuje okruh 
subjektov, ktoré môžu požiadať o oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej 
spôsobilosti. Týmito inštitúciami sú profesijné organizácie a stavovské organizácie, vzhľadom 
na ich bohaté skúsenosti s preskúšavaním a overovaním odbornej spôsobilosti. Na základe 
úspešne absolvovanej skúšky občan získa osvedčenie o kvalifikácii. Osvedčenie o úplnej 
kvalifikácii nezvyšuje stupeň vzdelania, ale slúži ako doklad, na základe ktorého môže osoba 
požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia v danom odbore. 
 
 
Úloha č. 2:  Uskutočniť projekt PIAAC a identifikovať úroveň kľúčových kompetencií 

občanov. 
 
Plnenie: 
 

Úloha sa priebežne plní. Relevantná analýza potrieb zručností dospelých bude 
vypracovaná na základe výsledkov medzinárodného prieskumu zručností dospelých 
obyvateľov (PIAAC), ktorý bol realizovaný v krajinách OECD (na Slovensku na prelome 
rokov 2011/2012) a v súčasnosti prebieha vyhodnocovanie údajov. Program PIAAC zhodnotí 
zručnosti 5 tisícovej vzorky populácie vo veku od 16 – 65 rokov (čitateľská gramotnosť, 
matematická gramotnosť a schopnosť používať IKT). Výsledky prinesú informácie o tom, ako 
sú občania SR ako aj EÚ pripravení obstáť v konkurencii na medzinárodnom trhu práce. Prvé 
výsledky PIAACu budú k dispozícii v roku 2013 (október). Cieľom pripravovaného stretnutia 
vo Washingtone (apríl 2013) bude odpočet plnenia úloh vo výskume PIAAC. Sekretariát 
OECD plánuje prediskutovať prehľad jednotlivých častí pripravovanej medzinárodnej správy. 
Každá zúčastnená krajina bude prezentovať vlastný návrh národnej správy a šírenia výsledkov 
výskumu PIAAC. Stretnutie bude ďalej spojené s 3-dňovým praktickým školením pre 
využívanie štatistického softvéru IDB Analyzer, ktorý je základným nástrojom spracovania 
výsledkov výskumu a zároveň bude predstavovať nástroj na prácu so získanými dátami, ktoré 
budú slúžiť ako podklad pre prípravu programov celoživotného vzdelávania na Slovensku.  
Ďalšie 2-dňové školenie je zamerané na použitie systému IRT (Item Response Theory) pri 
výklade výsledkov riešenia kognitívnych úloh. 
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Cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily potrebnej 
pre rozvoj konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, s osobitným dôrazom na rozvoj 
malého a stredného podnikania a na rozhodujúce investície v SR,  t. j. zabezpečenie 
absolventov stredných odborných škôl v požadovanom množstve, štruktúre a kvalite podľa 
požiadaviek trhu práce. 

 
Opatrenie nadväzuje na opatrenie z Inovačnej politiky na roky 2008 – 2010, kedy 

so zámerom prispôsobiť stredné odborné školstvo požiadavkám trhu práce, bol vypracovaný 
a schválený zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Zákon rieši vzťah 

strednej odbornej školy a zamestnávateľa a vytvára podmienky pre vstup podnikateľských 

subjektov do procesu odborného vzdelávania a prípravy. Zákonom bolo Ministerstvo 
hospodárstva SR, ako ústredný orgán štátnej správy, začlenené medzi subjekty koordinujúce 
odborné vzdelávanie a prípravu na celoštátnej úrovni.  

 
Úloha č. 1: Novelizovať zákon o odbornom vzdelávaní a príprave  
 
Úloha č. 2: Vypracovať Odvetvovú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov 

na výkon povolania a odborných činností za MH SR 
Plnenie:  
 

Úlohy sa priebežne plnia. S cieľom zjednodušiť sústavu odborov vzdelávania 
v stredných odborných školách bola v roku 2012 vydaná vyhláška MŠVVaŠ SR č. 113/2012 
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva SR č. 282/2009 Z. z. 
o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. S účinnosťou od 1. septembra 2012 
bolo zo sústavy odborov vzdelávania vyradených 171 odborov vzdelávania. Dôvodom ich 
vyradenia bola vecná duplicita s iným odbormi vzdelávania alebo nezáujem trhu práce 
o absolventov príslušného odboru vzdelávania. Na základe úspešného ukončenia 
experimentálneho overovania boli do sústavy odborov vzdelávania zaradené štyri študijné 
odbory.  

 
V roku 2012 vypracovalo MŠVVaŠ SR novelu zákona o odbornom vzdelávaní a 

príprave. Zákon č. 324/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony nadobudol účinnosť 1. januára 2013. Zákon vytvoril účinné nástroje pre 
prispôsobovania sa odborného vzdelávania a prípravy meniacim sa požiadavkám trhu práce, 
predpoklady pre zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných 
školách, podporu štúdia v odboroch vzdelávania, ktoré sú požadované zamestnávateľmi a 
predpoklady pre vytvorenie mechanizmu na zníženie počtu absolventov odborov vzdelávania 
o ktorých zamestnávatelia nemajú záujem. 

 
V nadväznosti na novelu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave bola s účinnosťou 

od 1. januára 2013 vydaná vyhláška MŠVVaŠ SR č. 451/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva školstva SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších 
predpisov, ktorej cieľom je, vzhľadom na vysoký počet učebných a študijných odborov 
poskytovaných jednotlivými typmi stredných odborných škôl, umožniť verejnosti 
jednoznačnejšie identifikovať povolania a odborné činnosti v národnom hospodárstve, 
na výkon ktorých príslušná stredná odborná škola pripravuje svojich absolventov.  

Opatrenie č. 8: Stredné odborné vzdelávanie 
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S cieľom revidovať obsah odborného vzdelávania a prípravy na základe požiadaviek 

zamestnávateľov, vydalo v januári 2013 MŚVVaŠ SR 23 štátnych vzdelávacích programov 
pre odborné vzdelávanie a prípravu s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým 
ročníkom. 

 
Vo februári 2013 vydalo MŠVVaŠ SR 87 normatívov materiálno-technického 

a priestorového zabezpečenia pre 92 odborov vzdelávania a ich zameraní, ktoré s účinnosťou 
od 1. septembra 2013 vymedzia povinný rozsah priestorovej, materiálnej a prístrojovej 
vybavenosti stredných odborných škôl. Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie 
ostatných odborov vzdelávania vymedzujú štátne vzdelávacie programy pre odborné 
vzdelávanie a prípravu. 

 
Všetky nové štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie a prípravu ako aj 

normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia boli vypracované 
v spolupráci so všetkými subjektmi koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh 
práce, ktorými sú rezortné ministerstvá, zriaďovatelia stredných odborných škôl, zástupcovia 
zamestnávateľov ako aj zástupcovia zamestnancov. 

 
S cieľom prispôsobenia odborného vzdelávania a prípravy  v stredných školách 

požiadavkám trhu práce zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2013 sa určila 
povinnosť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci  
s Ministerstvom školstva, vedy výskum a športu SR na svojom webovom sídle zverejňovať 
informáciu o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, 
stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov. 

 
Zároveň zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony bol s účinnosťou od 1. januára 2013 novelizovaný zákon č  
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).  

 
Novelou zákona o službách zamestnanosti sa: 
 

- ustanovila povinnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny  zverejňovať analýzy a prognózy o vývoji na trhu práce na 
svojich webových sídlach vzhľadom na novú kompetenciu samosprávneho kraja 
určovať počty tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie 
v nasledujúcom školskom roku v jeho územnej pôsobnosti, ktorá vychádza z analýz 
a prognóz o vývoji na trhu práce,  
 

- rozšírila pôsobnosť výboru pre otázky zamestnanosti o schvaľovanie analýz a prognóz 
o vývoji trhu práce v územnej pôsobnosti príslušného úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny.  
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Nedostatok financií spolu s nedostatkom motivácie pre inovácie na Slovensku 
sú ťažiskovými problémami. Pokiaľ je v krajine nedostatok prostriedkov z verejných 
i súkromných zdrojov, potom je potrebné sa snažiť získať ich zo zahraničia – od veľkých 
podnikov a zahraničných a medzinárodných inštitúcií. Tie budú na Slovensku investovať 
do inovácií, len ak ich dokážeme presvedčiť, respektíve motivovať.  Nedostatok motivácie 
inovovať a prenášať výsledky výskumu a vývoja do praxe je zjavná ako v akademickom, tak 
aj v podnikateľskom sektore. Pokiaľ inovácie a výskum nebudú bežným typom podnikania, či 
jeho súčasťou a podnikanie nebude úzko spojené s inováciami, stav v tejto oblasti sa 
na Slovensku nezlepší.  

Kľúčovou úlohou Ministerstva hospodárstva SR bude zvýšiť motiváciu u všetkých 
zainteresovaných strán. Existujúce podporné nástroje pre inovácie sú nedostatočné, s malým 
objemom zdrojov a ich efektívnosť i účinnosť je veľmi pochybná (bez jasného modelu 
merania). Ďalšou dôležitou úlohou  Ministerstva hospodárstva SR bude vypracovať 
v spolupráci s vybranými subjektmi inovačného procesu systém moderných podporných 
nástrojov a ich fungovania aj v odvetviach a odboroch, ktoré nie sú vo vecnej pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva SR. 

 
Ide o opatrenie, ktoré bude financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, 

v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 
 
Úloha č. 1: Vypracovanie auditu a systému podpory inovácií v SR 
 
Úloha č. 2: Vypracovať Národný projekt pre zvýšenie inovačnej výkonnosti SR  
 
Úloha č. 3: Návrh a implementácia moderných podporných nástrojov pre rast inovačnej  

 výkonnosti SR  
 
Plnenie: 

 
V priebehu rokov 2011 – 2012 došlo k presunu finančných prostriedkovv z OP KaHR 

vo výške 49,7 mil. EUR do zdrojov projektu rizikového kapitálu JEREMIE. Z dôvodu 
prípravy náplne projektov financovaných zo zdrojov EÚ v rokoch 2014 – 2020 došlo k zmene 
ich  štruktúry.  

 
Vzhľadom k uvedenému, odporúčame presunúť plnenie opatrenia na nové plánovacie 

obdobie. 
 

 
 

 
 

Účelom opatrenia je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu prostredníctvom 
podpory inovačných aktivít u podnikateľov založených na základe výsledkov výskumu 

Opatrenie č. 10: Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Operačný program 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast     

 

Opatrenie č. 9: Národný motivačný projekt pre zvýšenie inovačnej výkonnosti SR 

Priorita č. 3. Účinné nástroje pre inovácie 
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a vývoja podporou zavádzania nových inovácií pre technológie (nie ich nákup), postupy, 
alebo výrobky. Opatrenie nadväzuje na opatrenie z Inovačnej politiky na roky 2011 – 2013. 

  
Ide o opatrenie, ktoré je financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, v rámci 

Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 
 
Úloha č. 1: Vypísanie výziev 
Úloha č. 2: Podávanie žiadostí 
 
Plnenie: 
 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 
Opatrenie 1.1. - Inovácie a technologické transfery 
 

Dňa 16. decembra 2011 bola vyhlásená Výzva (KaHR–111SP–1101) v rámci 
podopatrenia 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov (Schéma 
štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle 
a v službách) v sume 44,0 mil. EUR s termínom predkladania žiadostí o NFP do 19. marca 
2012. V súčasnosti prebieha proces overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci a po 
ukončení tohto  procesu prebehne výber ŽoNFP. 

 
Dňa 30. septembra 2011 bola vyhlásená Výzva (KaHR–111SP/LSKxP–1101) v rámci 

podopatrenia 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou 
k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu (Schéma štátnej pomoci na podporu 
zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou 
k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu), s termínom predkladania žiadostí o NFP 
do 29. februára 2012. Zasadnutie Pracovnej skupiny pre výber ŽoNFP sa uskutočnilo dňa 3. 
decembra 2012. Pracovná skupina pre výber ŽoNFP odporučila na schválenie 41 ŽoNFP, 
ktoré splnili podmienky poskytnutia pomoci s celkovou odporučenou výškou NFP 
18 405 188,51 EUR. 

 
Dňa 24. februára 2012 bola vyhlásená výzva kód KaHR – 113DM – 1201, v rámci 

podopatrenia 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, 
obchodných misiách. Termín uzávierky výzvy bol stanovený na 28. mája 2012. Zasadnutie 
Pracovnej skupiny pre výber ŽoNFP sa uskutočnilo dňa 6. marca 2013. Pracovná skupina 
pre výber ŽoNFP odporučila na schválenie 22 ŽoNFP, ktoré splnili podmienky poskytnutia 
pomoci s celkovou odporučenou výškou NFP 711 425,90 EUR. 

 
Dňa 21. decembra 2012 bola vyhlásená výzva kód KaHR-111SP-1201, v rámci 

podopatrenia 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Termín 
uzávierky výzvy bol stanovený na 26. apríla 2013. Indikatívna výška finančných prostriedkov 
je 110 000 000 EUR. 

 
Dňa 22. februára 2013  bola vyhlásená výzva kód KaHR-111DM-1301, v rámci 

podopatrenia 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Termín 
uzávierky výzvy bol stanovený na 24. mája 2013. Indikatívna výška finančných prostriedkov 
je 40 000 000 EUR. 

 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  
Opatrenie 1.3.  - Podpora inovačných aktivít v podnikoch  
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Dňa 26. apríla 2010 vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o NFP (KaHR-13SP-

1001) v rámci opatrenia 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch (Schéma štátnej 
pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu 
a experimentálneho vývoja), v celkovej alokácii 51 226 064,00 EUR. Výzva bola priebežná, 
s konečným termínom predloženia žiadosti o NFP 26. októbra 2011. V rámci 1. kola výzvy 
bolo predložených 31 žiadostí o NFP s celkovou výškou žiadaného NFP na úrovni 
29 467 265,57 EUR. Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo dňa 8. decembra 2011. 
Výberová komisia odporučila na schválenie 15 ŽoNFP, ktoré splnili podmienky poskytnutia 
pomoci s celkovou odporučenou výškou NFP 10 842 286,26  EUR. Zmluvy o poskytnutí NFP 
boli uzavreté na realizáciu 12 projektov s celkovou výškou schváleného NFP na úrovni 
8 878 878,13 EUR.  K termínu 15. apríla 2013 bolo z uvedenej sumy NFP reálne čerpaných 
154 872,71 EUR. 

 
V rámci 2. kola výzvy bolo predložených 116 žiadostí o NFP s celkovou výškou 

žiadaného NFP na úrovni 92 629 061,46 EUR. Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo 
17. októbra 2012. Výberová komisia odporučila na schválenie 26 ŽoNFP, ktoré splnili 
podmienky poskytnutia pomoci s celkovou odporučenou výškou NFP 17 894 865,71  EUR. 
Zmluvy o poskytnutí NFP boli uzavreté na realizáciu 16 projektov s celkovou výškou 
schváleného NFP na úrovni 13 055 029,55 EUR. K čerpaniu uvedených finančných 
prostriedkov k termínu 15. apríla 2013 nedošlo. 

 
Dňa 31. augusta 2012 bola v rámci opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít 

v podnikoch (Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov 
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja) vyhlásená výzva na predkladanie 
ŽoNFP s kódom KaHR-13SP-1201. Dátum uzávierky výzvy bol dňa 31. januára 2013 a v 
súčasnosti prebieha proces kontroly formálnej správnosti predložených ŽoNFP. 

 
 
 
 
 
 
 

Účelom opatrenia je mobilizácia finančných zdrojov v oblasti podpory inovácií s cieľom 
zabezpečiť financovanie inovačných aktivít podnikateľských subjektov na úrovni vyspelých 
krajín EÚ. V súvislosti so snahou o čo najefektívnejšie využitie alokovaných finančných 
prostriedkov je možné využívať pre ziskovo orientované projekty MSP nepriamu štátnu 
pomoc, tzv.  nástroje finančného inžinierstva, akými sú záručné fondy, úverové fondy, 
rizikové kapitálové fondy a fondy rozvoja miest.  

 
V r. 2009 bola založená nová spoločnosť s ručením obmedzeným – Slovenský záručný 

a rozvojový fond, s. r. o. Táto spoločnosť  spolu s Európskym investičným fondom tvorí 
holdingový fond, prostredníctvom ktorého sa budú implementovať nástroje finančného 
inžinierstva v rámci iniciatívy JEREMIE na Slovensku. Opatrenie nadväzuje na opatrenie 
z Inovačnej politiky na roky 2008 – 2010.  

 
Cieľom iniciatívy JEREMIE a návratnej finančnej pomoci formou inovatívnych 

finančných nástrojov je podpora malých a stredných podnikateľov (MSP). Prostredníctvom 
bankových záruk, nepriamych úverov ako aj rizikového kapitálu sa odhaduje finančná 

Opatrenie č. 11:  Nástroje finančného inžinierstva - podpora financovania 
inovácii a podpora  zvyšovania investícií do inovácií z verejných 
zdrojov   
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podpora cca. od 400 – 600 subjektov. Tieto subjekty by mali byť prevažne mladé inovatívne 
firmy s rastovým potenciálom, ktoré majú problémy s financovaním svojich expanzných 
a inovatívnych aktivít.  

 
Ide o opatrenie financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, v rámci 

operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR). 
 
Úloha č. 1: Zabezpečiť financovanie inovačných aktivít podnikateľských subjektov 

z fondu JEREMIE 
 
Plnenie: 
 

Celkový rozpočet holdingového fondu JEREMIE v súčasnosti predstavuje 100 mil. 
EUR, pričom finančné prostriedky budú použité v súlade s investičnou stratégiou 
na financovanie nástroja rizikového kapitálu v objeme 31 mil. EUR, portfóliové záruky 
v objeme 49,7 mil. EUR a na pripravovaný nástroj portfóliový úver zdieľaného rizika vo 
výške 13,3 mil. EUR. Okrem toho v súlade s revidovaným operačným programom 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v nadväznosti na realokáciu finančných 
prostriedkov medzi operačnými programami Národného strategického referenčného rámca 
Slovenskej republiky na roky 2007 -2013, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 319/2012, 
bola vyčlenená indikatívna čiastka ďalších 25 mil. EUR na implementáciu iniciatívy 
JEREMIE. 
 

Dňa 19. januára 2012 bola vyhlásená výzva na nástroj rizikového kapitálu. Výzva bola 
ukončená 30. marca 2012. Výsledky uzatvorenia výzvy rizikového kapitálu boli predložené 
na rokovanie Investičnej rady SZRF. s.r.o. dňa 14. decembra 2012. Nástroje rizikového 
kapitálu v podobe tzv. „seed" a „venture capital" fondov sú určené na podporu inovatívnych 
projektov, začiatkov podnikania a rozvoja MSP. V SR je tento zdroj financovania značne 
obmedzený a slovenský trh rizikového kapitálu je málo rozvinutý. Cieľom je poskytnúť 
financovanie vlastného kapitálu spolu s poradenstvom a podporou podnikania, ktoré je 
zvyčajne s tým spojené, a zároveň pôsobiť ako katalyzátor pri podpore začínajúcich činností 
rizikového kapitálu na Slovensku. Celková podpora prostredníctvom „seed" fondov bude 
predstavovať 7,3 mil. EUR (3,3 mil. EUR v Bratislavskom regióne a 4 mil. EUR mimo 
Bratislavy), zatiaľ čo celkový dopad podpory cez „venture capital" fondy, podmienenej 
účasťou ďalších Investorov, sa odhaduje na úrovni minimálne 37,1 mil. EUR.. Podľa odhadov 
EIF sa v roku 2013 zdaného nástroja použije približne 5 mil. EUR. K nástroju sa taktiež môže 
ďalšími finančnými prostriedkami pripojiť EBOR alebo iné medzinárodné finančné inštitúcie. 
 

Dňa 13. marca 2012 Investičná rada SZRF, s. r. o. schválila zrušenie zámeru 
implementovať mezanínový produkt v SR a navýšenie nástroja portfóliových záruk o cca 
12 mil. EUR v rámci zmeny č. 3 investičnej stratégie a mezanínový produkt bol nahradený 
portfóliovým úverom zdieľaného rizika (PRSL). Pre tento nástroj sa finalizujú terms of 
reference (TOR) a aktualizácia investičnej stratégie č. 5. Po schválení TOR bude možné 
vyhlásiť výzvu na výber finančných sprostredkovateľov. Prostredníctvom nástroja 
portfóliového úveru zdieľaného rizika holdingový fond JEREMIE spolufinancuje úverovanie 
MSP a následne aj rovnakým podielom zdieľa riziko na vytvorené úverové portfólio. Podiel 
spolufinancovanía a aj zdieľania rizika je v pomere 1:1. Tento nástroj tak vedie k ďalšiemu 
stimulovaniu úverovania za zvýhodnených podmienok pre MSP, podobne, ako je tomu pri 
nástroji FLPG, (viď. nižšie) Pri momentálnej alokácii 13,3 mil. EUR sa jedná o celkové 
stimulovanie úverovania vo výške 26,6 mil. EUR. Pri predpokladanej dodatočnej alokácii 25 
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mil. EUR by sa výška celkového stimulu vyšplhala do 76,6 mil. EUR. Dopad na ekonomiku 
SR v roku 2013 závisí od toho, ako rýchlo sa tento nástroj podarí spustiť. 
 

Po ukončení výzvy na výber finančných sprostredkovateľov pre nástroj portfóliová 
záruka prvej straty (FLPG) dňa 28. októbra 2011 EIF uskutočnil výber finančných 
sprostredkovateľov a predložil návrh operácií Investičnej rade SZRF, s. r o. na posúdenie dňa 
27. marca 2012. Návrh obsahoval výber 4 komerčných bánk. Následne Investičná rada SZRF, 
s. r. o. schválila aktualizáciu investičnej stratégie č. 4, ktorá sa týkala vydania spoločnej 
a nerozdielnej záruky oboma inštitúciami EIF a SZRF, ako aj alokácie 49,7 miliónov EUR 
z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast do operácií FLPG. Nástroj portfóliových 
záruk prvej straty garantuje finančným sprostredkovateľom pokrytie častí ich možných strát 
na špecifikovanom portfóliu úverov pre malé a stredné podniky. Znížením rizika 
pre finančných sprostredkovateľov tak nástroj FLPG stimuluje úverovanie pre MSP s nižšími 
úverovými sadzbami a znižuje potrebu kolaterálu. Pri úspešnom použití všetkých prostriedkov 
vo výške 49,7 mil. EUR sa jedná o celkové stimulovanie úverovania vo výške 284 mil. EUR 
a neskôr môžu byť prostriedky znova použité. Podľa odhadov EIF sa len v roku 2013 podarí 
stimulovať úverovanie pre MSP za zvýhodnených podmienok vo výške 70 mil. EUR. 
Operačné zmluvy s tromi bankami by mali byt podpísané do 03. apríla. 2013. 
 

MPSVR SR ako „riadiaci orgán pre OPBK“ v rámci Operačného programu Bratislavský 
kraj, pri implementácii Iniciatívy JEREMIE uplatňuje Schému pomoci de minimis „Iniciatíva 
JEREMIE – nástroje rizikového kapitálu“, ktorá bola zaregistrovaná odborom štátnej pomoci 
Ministerstva financií Slovenskej republiky pod č. DM-2/2011 a následne bola zverejnená 
v Obchodnom vestníku SR č. 2/2012, v časti G000002, ktorý bol vydaný dňa 3. januára 2012. 
Schéma pomoci de minimis ev.číslo DM-2/2011  Iniciatíva JEREMIE - nástroje rizikového 
kapitálu je v plnom znení zverejnená na webovom sídle OPBK v sekcii Dokumenty, v časti 
Programová úroveň - Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis. Schéma štátnej 
pomoci sa pri implementácii JEREMIE v rámci OPBK neuplatňuje. Okrem toho boli 
v decembri 2011 Investičnou radou per rollam schválené úpravy zadávacích podmienok pre 
výber finančných sprostredkovateľov a investičnej stratégie tak, aby všetky dokumenty 
(vrátane schémy) boli vo vzájomnom súlade. Následne bola zo strany EIF ako manažéra 
holdingového fondu vyhlásená výzva č. JER-005/2 na podávanie žiadostí na nástroje 
rizikového kapitálu. Výzva bola adresovaná finančným sprostredkovateľom, za účelom 
investovania do malých a stredných podnikov. EIF ako manažér holdingového fondu v rámci 
výberového procesu schválil jedného finančného sprostredkovateľa, s ktorým bude podpísaná 
sprostredkovateľská zmluva. 

 

 
 

Opatrenie je jednoduchým podporným finančným nástrojom zabezpečenia priameho 
prepojenia podnikateľov (najmä MSP) s univerzitami, vysokými školami a výskumno-
vývojovými pracoviskami. Konkrétne sa jedná o „nepeňažné šeky“ poskytované priamo 
podnikateľskému subjektu na nákup určitého podielu služieb od oprávnenej výskumno-
vývojovej organizácie, na základe „Schémy podpory de minimiss - Inovačné vouchery“. 
Opatrenie nadväzuje na opatrenie z Inovačnej politiky na roky 2011 – 2013.  
 
 
 

Opatrenie č 12:  Inovačné vouchery 
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Úloha č. 1: Realizácia opatrenia 
 
Plnenie: 
 

MH SR vypracovalo v marci 2012 Schému pomoci na podporu spolupráce malých a 

stredných podnikov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov. 

(schéma de minimis). Schéma bola schválená MF SR dňa 8. marca 2012 pod číslom DM-
1/2012  
 

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis (ďalej len „pomoc“), formou 
nenávratného finančného príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu, zameranej na podporu 
rozvoja inovačných aktivít MSP. Inovačné aktivity budú orientované na inovácie produktov, 
technologických postupov, alebo služieb. 
 

Cieľom schémy je podporiť MSP, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju 
konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo 
technológií, pri riešení inovačných úloh s vybranými výskumno-vývojovými pracoviskami. 
 

Inovačný voucher je forma peňažnej poukážky v nominálnej hodnote 3 500,- EUR, 
ktorou si objednávateľ (MSP) pokryje celé alebo čiastočné náklady na poskytnutý úkon 
týkajúci sa inovácií od vybraného realizátora. Poskytovateľovi úkonu budú, na základe 
predložených potrebných dokladov, v plnej alebo alikvotnej čiastke preplatené zodpovedajúce 
oprávnené výdavky. 
 

V prípade poskytnutia a uvoľnenia potrebných finančných prostriedkov 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky by schéma mohla 
byť okamžite realizovaná. Implementáciou bude poverená Slovenská inovačná a energetická 
agentúra. 

 
 
 

 
Jedným zo základných nástrojov pre inovácie je účinný systém ochrany duševného 

vlastníctva, ktorý je treba dôslednejšie využívať v rámci už existujúcej infraštruktúry 
a nástrojov Úradu priemyselného vlastníctva SR. Preto je potrebné venovať pozornosť 
vymožiteľnosti jednotlivých práv duševného vlastníctva. Zámerom opatrenia je vytvoriť, 
v rámci pripravovanej koncepcie rozvoja nových medzirezortných nástrojov z oblasti 
vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, systém administratívnej spolupráce národných 
inštitúcii Slovenskej republiky v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu.  
 
Úloha č. 1: Vypracovať systém administratívnej spolupráce národných inštitúcii 

Slovenskej republiky v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu. 
 
Plnenie: 

Úrad priemyselného vlastníctva SR vypracoval v r. 2011 návrh na zriadenie 
Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu 

a autorskému pirátstvu.  Predmetný návrh schválila vláda SR dňa 16. marca 2011 uznesením 
č. 198. Gestorom komisie je Úrad priemyselného vlastníctva SR. Členmi komisie sú 
zástupcovia MF SR, MH SR, MK SR, MPaRV SR, MS SR, MV SR, MZ SR, MZVaEZ SR, 

Opatrenie č. 13:  Ochrana duševného vlastníctva 
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Generálnej prokuratúry, Slovenskej obchodnej inšpekcie a Úradu priemyselného vlastníctva 
SR. Komisia zasadá podľa potreby minimálne 2x ročne. V roku 2012 komisia zasadala 
29. februára a 3. decembra. Informácie o komisii ako aj zápisy z jej zasadaní je sprístupnený 
na web stránke ÚPV SR (http://www.upv.sk/?medzirezortna-komisia-pre-koordinaciu-
spoluprace) 

Poslaním komisie je najmä:  

- sledovať, posudzovať, zabezpečovať a koordinovať riešenie záležitostí 
medzirezortného charakteru týkajúcich sa problematiky ochrany a porušovania práv 
duševného vlastníctva, ktoré presahujú rámec pôsobnosti jedného rezortu, 
 

- vypracovať národnú stratégiu boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu a súvisiaci 
akčný plán; a koordinovať ich implementáciu, 
 

- koordinovať výmenu požadovaných informácií s európskym strediskom týkajúcich sa 
falšovania a autorského pirátstva na území Slovenskej republiky, 
 

- iniciovať a koordinovať informačné kampane a programy na zvyšovanie povedomia 
verejnosti o ochrane duševného vlastníctva, 
 

- sprostredkovať vzdelávanie pre dotknuté inštitúcie v oblasti boja proti falšovaniu a 
autorskému pirátstvu, 
 

- poskytovať odbornú podporu správe Informačného portálu o duševnom vlastníctve 
(http://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk). 

 
V zmysle definovaných úloh vypracovala komisia návrh Národnej stratégie boja proti 

falšovaniu a autorskému pirátstvu, ktorú schválila na svojom druhom zasadaní dňa 
29. februára 2012. Schválený dokument bol Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky následne predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky ako informačný 
dokument. 

Národná stratégia boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu predstavuje komplexný 
a koordinovaný súbor opatrení, ktorých implementáciou zo strany komisie sa zabezpečí 
naplnenie stanovených priorít, ktorými sú: 1/ budovanie povedomia verejnosti o negatívnych 
dôsledkoch falšovania a autorského pirátstva na jednotlivca a spoločnosť, 2/ znižovanie miery 
porušovania práv duševného vlastníctva a 3/ disponovanie dôveryhodnými a presnými údajmi 
o rozsahu a štruktúre porušovania práv duševného vlastníctva. 

Ciele stratégie a navrhované opatrenia v Akčnom pláne na rok 2012 úzko súvisia 
s činnosťou a cieľmi Európskeho strediska na sledovanie porušovania práv duševného 
vlastníctva. Z tohto dôvodu je prvoradou existujúca úzka súčinnosť a vzájomná koordinácia 
inštitúcií. 
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Zoznam použitých skratiek  
 
COSME – Komunitárny program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov s dôrazom na malé 
                  a stredné podniky  
EBOR – Európska banka pre obnovu a rozvoj 
EIF – Európsky investičný fond 
EÚ – Európska únia 
FLPG – Portfóliová záruka prvej straty  
MSP – Malé a stredné podniky 
MF SR  – Ministerstvo financií SR 
MH SR  – Ministerstvo hospodárstva SR 
MK SR – Ministerstvo kultúry SR  
MPSVR SR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR 
MŠVVaŠ SR  – Ministerstvo školstva SR 
MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
MV SR – Ministerstvo vnútra SR  
MZ SR – Miniserstvo Zdravitníctva SR 
MZVaEZ SR – Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
NFP – Nenávratná finančná pomoc 
OP BK – Operačný program Bratislavský kraj 
OP KaHR – Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
OP VaV  – Operačný program Výskum a vývoj 
PRSL – Portfóliový úver zdieľaného rizika - Portfolio Risk Sharing Loan  
RC – Rizikový kapitál 
SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra  
SR – Slovenská republika 
ŠR – Štátny rozpočet 
SZRF, s.r.o. – Slovenský záručný a rozvojový fond, s. r. o.  
ÚPV SR– Úrad priemyselného vlastníctva SR 
ŽoNFP – Žiadosť o NFP 
 


