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Príloha č. 2 

 

Plnenie úloh z uznesenia vlády SR č. 455 z 12. septembra 2012 k Správe o plnení 

opatrení Inovačnej stratégie SR a Inovačnej politiky SR za rok 2011 a prvý 

štvrťrok 2012 k termínu 31. marca 2012 

 
 
B.1.  Ministrovi hospodárstva v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, 

podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí, ministrom školstva, vedy, 
výskumu a športu, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministrom 
životného prostredia, ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, 
ministerkou zdravotníctva, ministrom kultúry, ministrom práce, sociálnych vecí 
a rodiny a ministrom obrany vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh 
Inovačnej stratégie SR na roky 2014 až 2020 

 
Plnenie: 
 
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. 
 
B.4. Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu v rámci ročných rozpisov finančných 

prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu projektov výskumu a vývoja 
financovaných v rámci Agentúry na podporu výskumu a vývoja zabezpečiť vyrovnané 
účelové využitie týchto zdrojov v pomere 50 % : 50 % pre základný a aplikovaný 
výskum 

 
Plnenie: 
 
V súčasnosti plní Agentúra na podporu výskumu a vývoja Uznesenie vlády č. 455/2012, bod 
B.4  v objeme zhruba 70% finančných prostriedkov na projekty základného výskumu a 30% 
na projekty aplikovaného výskumu. 
 
Uvedenou problematikou sa zaoberalo aj predsedníctvo APVV, a vo svojom stanovisku 
konštatovalo, že po diskusii a analýze všetkých grantových schém podporovaných 
v súčasnosti prostredníctvom APVV by optimálnym plnením uvedeného uznesenia vlády bolo 
schválenie nového programu agentúry vládou SR na podporu aplikovaného výskumu a vývoja 
v malých a stredných podnikoch, ktorý agentúra predložila v auguste 2011.“ 
 
B.5.  Podpredsedovi vlády a ministrovi financií, ministrovi hospodárstva a ministrovi 

školstva, vedy, výskumu a športu posúdiť možnú novelizáciu zákona č. 595/2003 Z. z. 
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o dani z príjmov v súvislosti  s úľavou na dani z príjmov daňovníka, ktorý vykonáva 
výskum a vývoj 

 
Plnenie: 
 
Dňa 19. 9. 2012 sa uskutočnilo rokovanie na MŠVVŠ SR za účasti MF SR, MH SR, MŠVVŠ 
SR, SARIO a boli diskutované možnosti novelizácie zákona č. 595/2003. Inštitút finančnej 
politiky a SARIO predložili podkladové materiály pre posúdenie úľavy na dani z príjmov 
daňovníka, ktorý vykonáva výskum a vývoj. Následné rokovanie zástupcov MH SR a MF SR 
sa uskutočnilo 21. 11. 2012 na MF SR, odbore priamych daní. MF SR boli dodané ďalšie 
podkladové materiály ohľadom globálneho prieskumu realizovaného každoročne 
spoločnosťou Deloitte zameraný na daňové stimuly na R&D vo svete. MF SR spracovalo 
finálny materiál „Informácia k možným zmenám zákona o dani z príjmov v oblasti úľavy na 
dani pre výskum a vývoj“. Materiál bol predložený dňa 19.12.2012 a porada vedenia MF SR 
zobrala tento materiál na vedomie na svojom rokovaní dňa 8.1.2013.  
 
Na základe tohto materiálu MF SR neodporúča realizovať zmeny v zákone o dani z príjmov 
v oblasti úľavy na dani pre výskum a vývoj predovšetkým z dôvodu potreby konsolidácie 
verejných financií. 
 
B.6.  Podpredsedovi vlády a ministrovi financií v spolupráci s ministrom dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, ministrom 
hospodárstva, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministrom životného 
prostredia zabezpečiť úpravu dokumentácie súvisiacej s financovaním projektov 
výskumu a vývoja prostredníctvom operačných programov tak, aby bolo umožnené 
spolufinancovať ich riešenie formou preddavku alebo zálohovou platbou 

 
Plnenie: 
 
V zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
na programové obdobie 2007 -  2013, sú prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie poskytované prijímateľom systémom predfinancovania, zálohových 
platieb a refundácie. Systém predfinancovania sú oprávnení využiť prijímatelia (okrem 
štátnych rozpočtových organizácií) pre projekty financované z ERDF a Kohézneho fondu, t.j. 
aj prijímatelia v rámci operačného programu Výskum a Vývoj a operačného programu 
Vzdelávanie. Systém zálohových platieb sú oprávnení využiť prijímatelia pre projekty 
financované z ESF. Pre projekty prijímateľov - štátne rozpočtové organizácie sa využíva 
v rámci ESF, ERDF a Kohézneho fondu systém zálohových platieb. 
 
Vyplácanie prijímateľa sa však realizuje v závislosti od rozhodnutia riadiaceho orgánu 
príslušného operačného programu stanoveného v zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku s prijímateľom. 
 
Sekcia európskych fondov MF SR, plniaca úlohy certifikačného orgánu, priebežne pripravuje 
pre podpredsedu vlády SR a ministra financií SR stanoviská vzťahujúce sa na posúdenie 
žiadostí o udelenie výnimky predložených od orgánov zapojených do finančného riadenia, 
ktoré sú mu adresované. Žiadosti reagujú na aktuálne a odôvodnené potreby zmeny v Systéme 
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
2013 vychádzajúce z implementačnej praxe. Po ich posúdení dochádza aj k udeleniu výnimky 
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zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 - 2013. V opodstatnených prípadoch je týmto postupom priebežne zabezpečená 
možnosť výnimky zo stanovených pravidiel Systému finančného riadenia štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013. 
 


