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Správa o plnení opatrení Inovačnej stratégie a  Inovačnej politiky v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva SR  za rok 2012 a prvý štvrťrok 2013 

 
Úvod 

 
Inovácie sú považované za hlavný nástroj pre hospodársky rast a udržanie si 

konkurencieschopnosti podnikov, regiónov a následne ekonomík členských štátov Európskej 
únie.  

 
V porovnaní s krajinami EÚ však Slovenská republika v inovačnej výkonnosti 

značne zaostáva.  
 
Úroveň inovačnej výkonnosti Slovenska, charakterizovanej indexom IUS (Innovation 

Union Scoreboard) a jej porovnanie s ostatnými krajinami EÚ, je vidieť na  nasledujúcom 
hodnotiacom grafe. 

   
Inovačná výkonnosť v roku 2012 

 

 

 
 
 
 
                   Zdroj: Innovation Union Scoreboard 2013 

 
Z grafu vyplýva, že Slovensko v medzinárodnom porovnaní stále patrí medzi krajiny 

s najmenšou inovačnou výkonnosťou, hlboko pod priemerom krajín EÚ.  
 
Spomedzi 27 krajín EÚ sme z hľadiska inovačnej výkonnosti až na  20. mieste (mierne 

zlepšenie oproti roku 2011 o 2 miesta) a patríme do skupiny miernych inovátorov (moderate 
innovators). 

 
Dlhodobo zaostávame v intenzite inovačných aktivít na úrovni podnikov, vo výdavkoch 

na projekty výskumu, vývoja a inovácií, ktorých realizačné výstupy končia v praxi, 
v technologickom transfere, vo využívaní kooperačného potenciálu, v patentovej aktivite, 

Celkový inovačný index (IUS) je zložený z 24 indikátorov. Hodnotenie ide od najnižšej možnej úrovne
0 k maximálne možnej úrovni inovačnej výkonnosti 1. IUS 2013 vychádza z dostupných dát a nadväzuje 
na výkonnosti v rokoch 2010/2011.  
 

Slovensko 
Priemer EÚ 27 

  Celková inovačná výkonnosť členských štátov EU27 (IUS 2013) 
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v spolupráci výskumu s priemyslom, vo využití rizikového kapitálu, ale aj v rade aspektov 
podmieňujúcich efektívne využívanie ľudských zdrojov.  

 
Jednou z hlavných príčin, okrem iných, sú  dlhodobo nízke výdavky verejného 

isúkromného sektora na výskum a vývoj. V roku 2012 bol priemer výdavkov krajín EÚ 27 
2,02 % HDP, v SR to je len 0,68 % HDP, pričom verejné prostriedky predstavujú  60 % 
z celkových výdavkov investovaných do vedy a výskumu. 

 
Problémom zostáva i pretrvávajúca slabá úroveň účinnej spolupráce vedecko-

výskumného, školského a hospodárskeho potenciálu na rozvoji a raste konkurenčnej 
schopnosti priemyselnej základne, v spojení s tvorbou konkurencieschopných inovatívnych 
produktov, technológií a služieb. 

 
V štruktúre produkcie slovenského priemyslu evidujeme nízky podiel výroby s vysokým 

podielom pridanej hodnoty, nízky podiel inovovaných výrobkov a nízky podiel exportu 
vlastných high-tech výrobkov. Medzi slabiny patrí tiež pomalý prechod od materiálovo 
náročnej výroby k odborom využívajúcim nové moderné technológie.  

 
Príklady z niektorých krajín EÚ však ukazujú na fakt, že pri cielenej verejnej podpore 

v strategických oblastiach je možné dosiahnuť celosvetové úspechy.  
 

Napĺňanie priorít Inovačnej stratégie SR 
 

Vláda SR schválila v marci 2007 Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 až 2013 (ďalej len 
„IS SR“), ako jeden zo strategických nástrojov budovania znalostnej ekonomiky 
a zabezpečovania hospodárskeho rastu Slovenskej republiky.  

 
V  IS SR  sú definované nasledovné priority: 
 

Priorita č. 1.  Vysoko kvalitná infraštruktúra a efektívny systém pre rozvoj inovácií, 
Priorita č. 2. Kvalitné ľudské zdroje, 
Priorita č. 3. Účinné nástroje pre inovácie 
 

Pri stanovovaní priorít IS SR, bol rozvoj inovačných aktivít plánovaný s adekvátnou 
finančnou podporou zo strany štátneho rozpočtu, čerpaním prostriedkov štrukturálnych 
fondov a využívaním ďalších finančných mechanizmov.  

 
Vzhľadom na pretrvávajúce negatívne dopady hospodárskej a finančnej krízy, ktorá 

poznačila svetovú ekonomiku a samozrejme aj Slovensko, vláda v sledovanom období 
použila finančné zdroje štátneho rozpočtu najmä na opatrenia zamerané na subvencovanie 
pracovných miest a celkový prístup k zachovaniu zamestnanosti.  

 
Keďže na plánované aktivity neboli vyčlenené potrebné finančné zdroje, nebola 

ani zabezpečená podpora v takej miere, ako sa pôvodne uvažovalo. 
  
Jedným z hlavných nástrojov použitých na podporu a financovanie inovačných aktivít 

boli v sledovanom období zdroje použité prostredníctvom štrukturálnych fondov cez prioritné 
osi Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 
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Priorita č. 1: Vysoko kvalitná infraštruktúra a efektívny systém pre rozvoj inovácií 
 
 

Na zabezpečenie prepojenia a spolupráce podnikateľov (najmä MSP) s univerzitami, 
vysokými školami a výskumno-vývojovými pracoviskami, vypracovalo Ministerstvo 
hospodárstva SR, v súlade so zákonom č. 71/2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a v spolupráci so Slovenskou inovačnou 
a energetickou agentúrou „Schému pomoci na podporu priemyselných klastrov“  (schéma de 
minimis). Predmetom schémy je poskytovanie pomoci formou nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „NFP“). NFP sa bude poskytovať formou jednej zálohovej platby  
vo výške 30% intenzity pomoci z celkovej výšky oprávnených výdavkov a refundáciou  
zvyšnej časti vynaložených oprávnených výdavkov po ukončení projektu a administratívnej 
kontrole vykonávateľom schémy.  Maximálna výška pomoci podľa  tejto schémy je 200 000,- 
EUR. 

 
Po schválení schémy MF SR, zverejní MH SR výzvu na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie NFP (príloha č. 1 opatrenie 1). 
 

  
Priorita č. 2: Kvalitné ľudské zdroje 
 
 

S cieľom oceniť mimoriadne výsledky v oblasti inovácií cenou ministra hospodárstva 
SR organizuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou 
a energetickou agentúrou každoročne súťaž „Inovatívny čin roka“. V roku 2012 sa uskutočnil 
5. ročník súťaže (príloha č. 1, opatrenie č. 3). 

 
V rámci vzdelávania malých a stredných podnikov v oblasti inovácií uskutočnila SIEA 

v máji 2012, na Agrokomplexe v Nitre, sériu vzdelávacích aktivít – workshopov. Išlo 
o sprievodné podujatia v rámci vyhlasovania výsledkov súťaže Inovatívny čin roka 2011, 
(príloha č. 1. opatrenie 6). 

 
V oblasti skvalitnenia systému celoživotného vzdelávania vstúpil v novembri 2012 

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. Zákon reaguje 
na potreby praxe v oblasti celoživotného vzdelávania. Na jeho základe spustilo MŠVVŠ SR 
systém udeľovania  oprávnení  na vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti (príloha č. 1 
opatrenie 7). 

 
S cieľom prispôsobiť odborné vzdelávanie a odbornú prípravu na  stredných školách 

požiadavkám trhu práce sa 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, určila 
povinnosť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom 
školstva, vedy výskum a športu SR zverejňovať na svojom webovom sídle informáciu 
o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných 
škôl, študijných odborov a učebných odborov. 
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Zároveň bol týmto zákonom, 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 (príloha č.1 opatrenie 8).  
 
 

Priorita č. 3: Účinné nástroje pre inovácie 
 
 

So zámerom podporiť inovačné aktivity podnikateľských subjektov zamerané 
na znižovanie energetickej náročnosti, znižovanie ekologických dopadov, zvyšovanie 
efektívnosti výroby, rast pridanej hodnoty a modernizáciu zariadení, ako aj za účelom 
podpory súvisiaceho aplikovaného výskumu u podnikateľov, vyhlásilo Ministerstvo 
hospodárstva SR v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (prehľad výziev 
je zverejnený aj na webovom sídle MH SR http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007---
2013-6117/127802).  

 
Pre rozvoj malého a stredného podnikania a uľahčenie prístupu k finančným zdrojom 

pripravila vláda SR trvalo udržateľný projekt určený na zlepšenie prístupu menších 
inovatívnych firiem k financiám. V spolupráci s Európskym investičným fondom spustila 
iniciatívu JEREMIE, ktorá je primárne zameraná na podporu malých a stredných podnikov 
(MSP). Začiatkom roku 2011 vstúpil Európsky investičný fond ako spoločník do Slovenského 
záručného a rozvojového fondu, čím sa vytvoril holdingový fond JEREMIE. Celkový 
rozpočet holdingového fondu JEREMIE 100 mil. EUR bude použitý cez finančných 
sprostredkovateľov na tieto nástroje: nástroje 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.  
 

Hlavným cieľom iniciatívy je zlepšenie dostupnosti zdrojov financovania inovatívnych 
MSP s dobrým podnikateľským plánom s komerčným potenciálom. Implementácia JEREMIE 
v SR zahŕňa dlhové nástroje (bankové záruky a úvery) a kapitálové nástroje (rizikový kapitál), 
ktoré sa poskytujú MSP nepriamo, prostredníctvom vybraných finančných 
sprostredkovateľov (komerčné banky, manažéri fondov rizikového kapitálu). Nástroje 
rizikového kapitálu sa primárne zameriavajú na podporu aplikovaného výskumu a vývoja 
a prenosu technologických poznatkov do praxe. 
 

Zapojenie Európskeho investičného fondu ako manažéra a odborného garanta 
implementácie JEREMIE, ako aj zapojenie súkromných finančných inštitúcií 
a spolufinancujúcich súkromných partnerov, predstavuje skĺbenie verejných a súkromných 
prostriedkov (leverage), čo v konečnom dôsledku výrazne zvýši efektivitu a hospodárnosť pri 
nakladaní s verejnými zdrojmi. Revolvingový návratný charakter pomoci JEREMIE zároveň 
zabezpečí kontinuitu a dlhodobú udržateľnosť projektu aj po ukončení programového obdobia 
2007 – 2013. 

 
JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) je spoločná 

iniciatíva Európskej komisie a Európskeho investičného fondu (EIF) s cieľom zlepšenia 
prístupu MSP k financovaniu v rámci štrukturálnych fondov EÚ na obdobie rokov 2007 až 
2013. JEREMIE umožňuje členským štátom EÚ a ich regiónom alokovať finančné 
prostriedky zo štrukturálnych fondov, ako aj národných zdrojov do holdingových fondov, 
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ktoré by mali poskytnúť financovanie MSP flexibilnejšie a inovatívnejšie ako nenávratný 
príspevok.  

 
Holdingový fond JEREMIE na obdobie rokov 2007 -2013 na Slovensku je financovaný 

zo štrukturálnych fondov EÚ v objeme 100 mil. EUR z troch operačných programov 
(Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR), Operačný 
program Výskum a vývoj (OP VaV), Operačný program Bratislavský kraj (OP BK)) a je 
riadený EIF cez Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. (SZRF). 

 
V súčasnosti investičná stratégia odsúhlasená Investičnou radou počíta s alokáciou 

49,7 mil. EUR z OP KaHR na záruky a 31 mil. EUR z OP VaV a OP BK na nástroje 
rizikového kapitálu. Tretí finančný nástroj s voľnými finančnými prostriedkami (z OP KaHR 
– 13,3 mil. EUR) sa nachádza v štádiu prípravy zo strany EIF. 

 
Investičná stratégia pripravená pre aktivity SZRF zo strany EIF na roky 2011 až 2015 

rozdelila  príspevky z príslušných operačných programov na jednotlivé finančné inštrumenty 
nasledovne: 
 

Prehľad rozdelenia alokácií podľa Investičnej stratégie (v EUR)* 
 
 

 
 
 
 

* Uvedená tabuľka nezohľadňuje dodatočnú alokáciu vo výške 25 mil. EUR. 

Výška 
alokácie z 
OP do 
holdingového 
fondu 
JEREMIE 
(SZRF) 

Operačný 
program  
(ďalej len 

OP) 

Rizikový 
kapitál - 
Risk 
capital 
instrument  
(ďalej len 

„RC“) 

 

(pre 

Bratislavský 

región) 

Rizikový 
kapitál - 
Risk 
capital 
instrument  
(ďalej len 

„RC“) 

 

(mimo 

Bratislavský 

región) 

Portfóliová 
záruka 
prvej straty 
- First Loss 
Portfolio 
Guarantee 

(ďalej len 

„FLPG“) 

 

(mimo 

Bratislavský 

región) 

Portfóliový 
úver 
zdieľaného 
rizika - 
Portfolio 
Risk 
Sharing 
Loan  
(ďalej len 

“PRSL”) 

 

(v štádiu 

prípravy) 

 

(mimo 

Bratislavský 

región) 

C
el

ko
m

 

67 mil. 
EUR 

OP KaHR 
(MH SR) 

  
49,7 mil. 

EUR 
13,3 mil. 

EUR 
 

29,5 mil. 
EUR 

OP VaV 
(MŠVVŠ 

SR) 

5,6 mil. 
EUR2 

22,1 mil. 
EUR3    

3,5 mil. 
EUR 

OP BK 
(MPRV 

SR) 

3,3 mil. 
EUR1     

100 mil 
EUR 

Celkom 
8,9 mil. 

EUR 
22,1 mil. 

EUR 
49,7 mil. 

EUR 
13,3 mil. 

EUR 

94 
mil. 
EUR 

1)  pre Bratislavský región - Seed Fond 
2)  pre Bratislavský región - Venture Capital Fond alebo Co-Investment Fond 

3)  mimo Bratislavský región - Venture Capital Fond alebo Co-Investment Fond (max. 4 mil. EUR na Seed Fond) 
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Aktuálny stav jednotlivých finančných nástrojov je nasledovný: 
 
FLPG nástroj (Portfóliová záruka prvej straty) 
 

MH SR v spolupráci s EIF zabezpečilo v auguste 2011 vyhlásenie výzvy č. JER-005/1 
na podávanie žiadostí na bankovú záruku na úvery (Portfóliová záruka prvej straty - FLPG) 
pre malých a stredných podnikateľov. Výzva bola zameraná na vyjadrenie záujmu a pre výber 
finančných sprostredkovateľov k realizácii finančného nástroja FLPG v rámci iniciatívy 
JEREMIE na Slovensku. Výzva bola ukončená 28. októbra 2011. Následne prebehol 
výberový proces, ktorý manažoval výlučne EIF v zmysle kompetencií manažéra 
holdingového fondu. EIF vybral finančných sprostredkovateľov. Počas roka 2012 prebiehali 
negociácie medzi EIF a finančnými sprostredkovateľmi.  

Nasledujúce štyri banky sú zvolenými bankami: Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len 
„SLSP“), Tatra banka, a.s. (ďalej len „Tatra“), UniCredit Bank Slovakia a. s. (ďalej len 
„UniCredit“) a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (ďalej len „SZRB“). Uvedené štyri 
banky požiadali o záruky na krytie celkového objemu portfólia vo výške 284 mil. EUR, čo pri 
navrhovanom strope 25 % a miere záruky 70 % predstavuje prerozdelenie celkového rozpočtu 
vo výške 49,7 mil. EUR tak, ako je znázornené v tabuľke:  
 

Sprostredkovateľ Navrhované portfólio (v 
miliónoch EUR) 

Prerozdelenie rozpočtu 
(v miliónoch EUR) 

SLSP 114 19,95 
Tatra 60 10,50 
UniCredit 70 12,25 
SZRB 40 7,00 
Spolu 284 49,70 

 
Do termínu 3.4.2013 kedy sa konala tlačová konferencia k spusteniu FLPG nástroja na 

Slovensku boli podpísané 3 operačné zmluvy; s UniCredit, Tatra a SZRB, čo predstavuje 
portfólio úverov v hodnote 170 mil. EUR. Podpísanie zmluvy so SLSP očakáva EIF koncom 
mája 2013.  

Prostredníctvom pákového efektu sa podarí vytvoriť cieľové portfólio úverov v objeme 
284 mil. EUR, ktoré budú dostupné pre MSP. Podrobné podmienky poskytnutia úverov pre 
MSP sú zakotvené v operačných zmluvách. Podmienky úverových produktov jednotlivé 
banky v súčasnosti spracovávajú. Úverové produkty by mali finančný sprostredkovatelia 
pripraviť do 3 mesiacov od podpisu operačných zmlúv.  MSP však majú ťažiť z nízkych 
úrokových sadzieb a zníženia zabezpečenia. Prvých žiadateľov o finančné prostriedky pre 
podporu MSP v rámci iniciatívy JEREMIE na Slovensku tak môžeme očakávať v krátkom 
čase (tzn. v mesiaci júl resp. august 2013), hneď ako predmetné banky oficiálne spustia svoje 
úverové produkty.  

  
PRSL nástroj (Portfóliový úver zdieľaného rizika) – v príprave 

Od druhého polroku 2012 MH SR zároveň intenzívne spolupracuje s EIF, 
Ministerstvom financií SR a Európskou komisiou (ďalej len „EK“) na príprave nového 
finančného nástroja Portfóliový úver zdieľaného rizika (ďalej len „PRSL“), výška alokácie 
pre tento nástroj v súčasnosti predstavuje 13,3 mil. EUR. V súčasnosti sú v príprave 
dokumenty (ako sú zadávacie podmienky, výberové kritéria a schéma pomoci de minimis ), 
ktoré umožnia EIF vyhlásiť novú výzvu na výber finančných sprostredkovateľov. 
Prostredníctvom pákového efektu sa podarí vytvoriť cieľové portfólio úverov v objeme 
26,6 mil. EUR, ktoré budú dostupné pre MSP. 
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MH SR zároveň koncom roku 2012 komunikovalo s EIF o výbere vhodného finančného 
nástroja na podporu MSP. Pre tento účel má MH SR k dispozícií finančný objem 
25 mil. EUR, ktorý je súčasťou schválenej realokácie 225 mil. EUR, schválenej rozhodnutím 
EK v mesiaci október 2012. V tejto súvislosti sa rokovalo aj o možnosti navýšiť PRSL 
v prípade, že analýzy preukážu primeranú absorpciu trhu. MH SR a MF SR tak očakávajú 
predloženie analýzy zo strany EIF. Rokovania s EIF a EK o možnosti navýšiť PRSL 
intenzívne pokračujú.  

 
Európska komisia v súčasnosti pripravuje komunitárny program EÚ 

pre konkurencieschopnosť podnikov s dôrazom na malé a stredné podniky (COSME). 
S cieľom zvýšiť záujem slovenských podnikateľov o účasť v pripravovanom programe EÚ, 
vypracuje Ministerstvo hospodárstva SR nástroj na podporu projektov uchádzajúcich sa 
o zdroje z programu COSME (príloha 1, opatrenie č. 5).  

 
Jedným zo základných nástrojov pre inovácie je účinný systém ochrany duševného 

vlastníctva, ktorý je treba dôslednejšie využívať. 
 
Preto bola zriadená Medzirezortná komisia pre koordináciu spolupráce v oblasti boja 

proti falšovaniu a autorskému pirátstvu. 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, Generálnej prokuratúry, Slovenskej obchodnej inšpekcie a Úradu 
priemyselného vlastníctva SR. 

 
Komisia vypracovala návrh Národnej stratégie boja proti falšovaniu a autorskému 

pirátstvu, ktorý bol následne predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky ako 
informačný dokument. 

 
Záver 
 
Z výsledkov realizácie prijatých opatrení vyplýva, že bez systémového prístupu 

k problematike inovačného rozvoja na Slovensku, najmä k podpore inovačných podporných  
nástrojov, k budovaniu infraštruktúry systému inovačného podnikania s náležitým, ale zo 
strany štátu presne vymedzeným stupňom pozitívnej motivácie pre všetky zainteresované 
zložky, nie je možné očakávať podstatný obrat a zlepšenie postavenia Slovenska v rámci EÚ.  

 
Inak povedané, bez podstatnej zmeny prostredia inovácií, mechanizmov podpory 

inovácií, účinnejšieho prepojenia rozvoja priemyslu a vybraných služieb s výsledkami 
výskumu, vývoja a inováciami v praxi a bez  koncentrácie prostriedkov do prioritných oblastí 
rozvoja nebude možné dosiahnuť želateľný cieľ: „aby inovatívne myšlienky viedli 
k vytvoreniu produktov a služieb, ktoré zabezpečia hospodársky rast, pracovné miesta 
a zlepšenie postavenia Slovenskej republiky v rámci vyspelých krajín EÚ“. 

 
Starostlivosť o rozvoj inovácií sa musí stať otázkou verejného záujmu. 
 
Nie je čas znižovať výdavky na výskum a inovácie. Naopak, je vhodné až nutné ich 

zvyšovať v záujme zvládnutia krízových procesov a položenia základov obnovy. Treba 
počítať s tým, že ukončenie krízy vyvolá novú štruktúru dopytu, ktorý nebude možné 
uspokojiť bez inovácií založených na výskume a vývoji. Bolo by preto strategickou chybou, 
keby sa pri riešení aktuálnych krízových problémov nezohľadnili strednodobé a dlhodobé 
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priority podporujúce rozvoj, ktorý je založený na výskumom podporených inovačných 
aktivitách.  

 

Je nevyhnutné poskytnúť podnikom podmienky pre tieto aktivity. Na druhej strane si 
musia podniky uvedomiť, že ich šance na udržanie a zvýšenie konkurencieschopnosti sa bez 
inovovania svojich produktov a služieb rapídne znižujú.  

 
Ukazuje sa, že priority Inovačnej stratégie SR, ako aj jednotlivé opatrenia Inovačnej 

politiky SR boli stanovené správne. Zodpovedné subjekty ich priebežne plnia, limitujúcim 
faktorom dosahovania výraznejších pozitívnych výsledkov je však nedostatočné finančné 
krytie.  

Inovačná politika na obdobie rokov 2011 až 2013, vychádzala z aktuálneho 
strategického dokumentu Komisie Európskych spoločenstiev „Stratégia na zabezpečenie 

inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ (COM(2010)2020, Brusel, 3. marca 2010) 
EURÓPA 2020, z ktorého vyplývajú tri vzájomne sa dopĺňajúce priority, resp. ciele: 

 
1. Vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách. 
2. Podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré 

efektívnejšie využíva zdroje. 
3. Podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí 

sociálnu a územnú súdržnosť. 
 

Naplnenie týchto priorít je podmienené efektívnym a účinným výskumným systémom, 
dostatočnými zdrojmi a motiváciou pre ďalšie zvyšovanie kvality výskumu na úroveň 
svetovej špičky. Predmetný dokument schválila vláda SR uznesením č. 302/2011. 

 
Konkrétne je potrebné zamerať sa na: 
 
- zabezpečenie štrukturálnej zmeny financovania výskumu, vývoja a inovácií, pretože 

bez trvalej finančnej podpory výskumu a vývoja zo strany štátu a podnikateľov 
nebude možné dosiahnuť v oblasti inovácií a vo zvyšovaní konkurenčnej schopnosti 
domácich subjektov, výraznejší pokrok, 
 

- uskutočnenie zmeny existujúcej štruktúry štátnej vednej, technickej a inovačnej 
politiky s tým, že v konečnom dôsledku by za rozvoj všetkých týchto politík bol 
zodpovedný jediný vrcholný orgán, ktorý by bol taktiež zodpovedný za efektívne 
financovanie vedy, techniky a inovácií, 
 

- vytvorenie takých podmienok, aby sa aj jednotlivé podnikateľské subjekty aktivovali 
v oblasti aplikovaného výskumu a inovácií. Jednou z možností môže byť aj 
vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj klastrov a aktívna klastrová politika. 

 
Vo všetkých jednotlivých zložkách hospodárskej politiky bude potrebné postupne 

zbližovať sektorovú štruktúru slovenskej ekonomiky s vyspelými členskými štátmi EÚ 
a navyše bude potrebné priblížiť využívanie nových poznatkov a uplatňovanie inovácií 
vo všetkých odvetviach. Cieľom je, aby sa zo súčasnej výrobno-montážnej priemyselnej 
základne Slovensko postupne pretransformovalo do pozície výskumno-vývojovej a výrobnej 
základne.  


