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Úvod 

Predložený dokument Záverečná správa predstavuje ucelený výstup zadávanej činnosti 

v zmysle Zadávacieho listu č. 1 ako súčasť Rámcovej dohody 1045/2017, objednávka č. 

29830. Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR poskytuje nezávislú 

analýzu v rámci hodnotenia OP VaV a OP KaHR  v súlade s medzinárodnými štandardmi 

hodnotenia. Predloženiu tejto záverečnej správy predchádzalo postupné vypracovanie 

jednotlivých čiastkových výstupov v rámci stanovených projektových míľnikov (Míľniky 1 a 2) 

a ich obsahové odsúhlasenie objednávateľom vo forme Výstupov 1, 2, 3, 5 a 6. Predložená 

Záverečná správa obsahuje uvedené Výstupy z predošlých etáp projektu a je doplnená 

o Výstup 4 – Vytvorenie ucelenej dátovej základne pre monitorovanie a rozvoj systému 

podpory VaI.  

Záverečná hodnotiaca správa sa predkladá ako súčasť čiastkových hodnotení realizovaných 

na základe Rámcovej dohody č. 1045/2017, objednávky č. 29830 a zadávacieho listu číslo 

1, pričom závery sú delené podľa výstupov nasledovne:  

 Míľniky 1 predstavuje závery výstupu č. 2 a výstupu č. 3 

 Míľniky 2 predstavuje závery výstupu č. 5 a výstupu č. 6 

 Míľniky 3 predstavuje závery výstupu č. 1 a výstupu č. 4 

Cieľom hodnotenia v rámci Míľnika 1 bolo zmapovať aktuálnu situáciu po ukončení podpory 

projektov implementovaných v rámci OP VaV a OP KaHR vo vzťahu ku všetkým sektorom 

(VŠ, SAV, podnikateľský, neziskový), ktoré vykonávajú aktivity v oblasti VVaI a boli 

podporené v PO 2007 – 2013 prostredníctvom OP VaV. Išlo o doteraz najväčší ucelený 

program v histórii Slovenska. Jeho cieľom bola najmä obnova a modernizácia zastaranej 

výskumnej infraštruktúry, ktorá slovenských výskumníkov a výskumné organizácie 

znevýhodňovala v európskej konkurencii. Dôvodom bol takmer neexistujúci systém podpory 

výskumnej infraštruktúry pred rokom 2007. Viac ako 15 ročný výpadok v investovaní spôsobil 

vysokú mieru plošnej zastaranosti výskumných infraštruktúr. Až OP VaV v roku 2007 a 

čiastočne OP KaHR v roku 2007 zabezpečil prílev investícií na obnovu a modernizáciu 

zastaranej výskumnej infraštruktúry všetkých typov organizácií (štátnych, verejných, 

podnikateľských a neziskových). Stratégia RIS3 SK má prispieť k reforme výskumu a vývoja 

v SR a touto cestou ho priblížiť k európskemu priemeru, za ktorým momentálne zaostáva.  

Cieľom hodnotenia v rámci Míľnika 2 bolo zhodnotenie aktuálneho stavu kľúčových 

priemyselných odvetví SR s ohľadom na medzinárodné súvislosti a komplexné zhodnotenie 

potenciálu VVaI inštitúcií vzhľadom na efektívnosť a dosahovanie výsledkov, vo vzťahu k 

poskytnutému príspevku z národných zdrojov ako aj zo zdrojov EŠIF. 

Východiskom pre toto vyhodnotenie boli aktuálne hodnoty makroekonomických 

ukazovateľov SR, makroekonomické a odvetvové štatistiky a databázy Štatistického úradu 

SR, analýzy Ministerstva hospodárstva SR a zostavy z informačného systému ITMS 

obsahujúce aktuálne hodnoty merateľných ukazovateľov OP VaI (k 1.1.2019). 
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Cieľom hodnotenia v rámci Míľnika 3 bolo zhodnotiť výsledky podpory OP VaV a OP VaI a 

pripraviť tak podklad pre vypracovanie referenčných hodnôt, z ktorých bude vychádzať 

posúdenie výsledkov a dopadov OP VaI v roku 2022 a budú stanovené východiská pre 

podporu programového obdobia 2021 – 2027 na základe ucelenej dátovej základne oblasti 

VVI.  

Východiskom pre spracovanie tohto čiastkového hodnotenia boli monitorovacie systémy a 

ich výstupy predchádzajúceho programového obdobia OP VaV 2007 - 2013 a OP KaHR 

2007 - 2013. Súčasne boli do úvahy brané procesy, princípy a pravidlá pre monitorovanie a 

hodnotenie OP VaI 20014 - 2020. Systém monitorovania a hodnotenia OP VaI 2014 - 2020 

navrhuje ako spôsob odhadu cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov dva postupy.  

Hodnotenie zahŕňa hodnotenie aktuálnej situácie vychádzajúcej z podpory realizovaných OP 

VaV a KaHR vo vzťahu ku všetkým sektorom (VŠ, SAV, podnikateľský, neziskový), ktoré 

vykonávajú aktivity v oblasti VVaI a boli podporené v PO 2007 – 2013, a to využitím analýzy 

a následnými odpoveďami na otázky formulované v rámci uvedeného zadávacieho listu. 

Pre vypracovanie hodnotiacej správy boli využité informácie riadiaceho orgánu OP VaV a OP 

VaI, ako aj sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom zverejnené na ich 

webových stránkach, ako aj informácie z ITMS. 

Na základe zhodnotenia výskumno-vývojového potenciálu SR bola podpora zabezpečovaná 

prostredníctvom dvoch operačných programov - Operačný program Výskum a vývoj (OP 

VaV) a Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR). Oba 

programy predstavujú súťažnú formu financovania výskumu a vývoja, a predstavujú jeho 

významný zdroj financovania.  

OP VaV zahŕňal dva ciele – cieľ Konvergencia, ktorý sa týkal celého územia SR mimo 

Bratislavského kraja a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, týkajúci sa 

naopak výlučne Bratislavského kraja. Operačný program po vecnej stránke nešpecifikoval  v 

oblasti výskumu a vývoja osobitné opatrenia a aktivity pre tieto dva ciele z dôvodu obdobných 

problémov, ktorým čelia všetky regióny SR v oblasti výskumu a vývoja. Samotné špecifické 

ciele a rámcové aktivity boli preto podobné, ako aj jednotlivé zdôvodnenia riešenia 

problematík sú analogické zdôvodneniam uvádzaným v prioritných osiach. Jednotný prístup 

k podpore výskumu a vývoja pre celé územie Slovenska vrátane Bratislavského kraja sa 

ukázal ako prospešný, nakoľko oblasť Bratislavy a jej okolia predstavovala cca 50% 

výskumno-vývojového potenciálu a Bratislava s jej okolím v rámci výskumu a vývoja čelila 

rovnakým štrukturálnym problémom ako ostatné regióny Slovenska.  

Na rozdiel od projektov v rámci OP VaV, v projektoch OP KaHR nešlo o nákup výskumnej 

infraštruktúry, ale o nákup modernej výrobnej infraštruktúry, ktorá mala zmeniť procesy vo 

firmách, respektíve zlepšiť ich konkurencieschopnosť. Do výziev sa tak mohli zapojiť aj firmy, 

ktoré mali svoje sídlo v Bratislavskom kraji, ale projekt bol implementovaný mimo neho. 

Podpora budovania výskumnej infraštruktúry bola v rámci OP KaHR realizovaná iba 

v obmedzenej miere, pričom oveľa väčší dôraz bol kladený na projekty zamerané na 

zavedenie inovácií v konkrétnych firmách. Najviac takýchto projektov bolo v oblasti 
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priemyselných technológií a materiálového výskumu. Na druhej strane len malú podporu 

získali projekty v oblasti biomedicíny a biotechnológií, udržateľnej energetiky a energie. 

V podmienkach SR pred rokom 2007 neexistoval žiadny systém podpory výskumnej 

infraštruktúry porovnateľný s ostatnými štátmi EÚ. Viac ako 15 ročný výpadok v investovaní 

spôsobil vysokú mieru plošnej zastaranosti výskumných infraštruktúr. Až v roku 2007 bol 

realizovaný proces budovania výskumných infraštruktúr prostredníctvom OP VaV, 

predovšetkým investíciami zo štrukturálnych fondov EÚ – OP Výskum a vývoj s účasťou 

všetkých typov organizácií (štátnych, verejných, podnikateľských a neziskových).  

Financovanie výskumu a vývoja v SR podľa zhodnotenia sektorov je charakterizované 

prevahou verejného financovania, predovšetkým zo zdrojov štrukturálnych fondov. Pre rozvoj 

výskumu a vývoja v SR je však rozhodujúcim faktorom väčšia aktivita súkromnej sféry pri 

podieľaní sa na jeho financovaní. Získanie väčšieho objemu finančnej podpory 

z podnikateľských zdrojov a partnerstvo štátneho a verejného sektora a súkromnej sféry, 

vrátane malých a stredných podnikov, je jedným z cieľov stratégie RIS3 SK, schválenej pre 

roky 2014 – 2020. Stratégia RIS3 SK má prispieť k reforme výskumu a vývoja v SR a touto 

cestou ho priblížiť k európskemu priemeru, za ktorým momentálne zaostáva. Od roku 2006, 

odkedy sú dostupné podrobné údaje o zdrojoch financovania, je viditeľný trend klesajúceho 

významu zdrojov štátneho rozpočtu a narastajúceho významu zdrojov zo zahraničia, najmä 

Európskej komisie.1 

Z hľadiska finančných zdrojov výskumno-vývojového a inovačného potenciálu patrí 

Slovenský národný systém podpory výskumu a vývoja k najslabším v EÚ. Od roku 2010 má 

podiel výdavkov na výskum a vývoj z celkového HDP stúpajúci trend. V roku 2016 výška 

výdavkov do vedy a výskumu poklesla na úroveň 0,79 percentuálneho bodu, čo bolo menej 

ako v roku 2012. Výrazný pokles bol spôsobený poklesom zdrojov EŠIF, ktoré na Slovensku 

tvoria hlavný zdroj investícií do VaV.  

V roku 2017 počet zamestnancov výskumu a vývoja (v ekvivalente FTE) oproti 

predchádzajúcemu roku výrazne stúpol. Vo výskume a vývoji pracovalo 19 010,6 

zamestnancov, čo je o 1 242,5 zamestnancov viac ako v roku 2016, pričom sa jedná 

o najvyšší počet za ostatných 10 rokov. Najväčšie zastúpenie medzi zamestnancami 

výskumu a vývoja mali výskumníci (80,9 %), nasledoval technický a ekvivalentný personál 

(14,4 %) a pomocný personál (5,6 %). Medziročne stúpol najmä počet výskumníkov, 

technického a ekvivalentného personálu a  naopak klesol počet pomocného personálu. V 

rámci krajín EÚ však Slovensko dosahuje jeden z najnižších podielov zamestnancov 

výskumu a vývoja na aktívnej populácii a to 0,65% oproti priemeru EÚ, ktorý bol na úrovni 

1,22%.  

Systém monitorovania pre programové obdobie 2007 - 2013 vychádzal zo sústavy 

ukazovateľov, ktoré boli nastavené na rôznych úrovniach. Kým OP 2007 - 2013 sledoval 3 

hlavné kategórie ukazovateľov - výstupu, výsledku a dopadu OP 2014 – 2020, na úrovni 

projektu definuje iba kategóriu “ukazovateľ výstupu”. V súlade s čl. 27 ods. 4 všeobecného 

                                                   

1 údaje reflektujú stav intervencií programov k 31. 12. 2014. 
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nariadenia RO, na úrovni OP definuje indikátory, ktoré zodpovedajú definovaným cieľom 

v OP, sú vyjadrené v kvalitatívnej alebo kvantitatívnej podobe, v súlade s požiadavkami, 

ktoré sú upravené v nariadeniach pre jednotlivé fondy. Merateľné ukazovatele na úrovni OP 

všeobecné nariadenie, sa delia nasledovne:  

a) finančné ukazovatele súvisiace s vyčlenenými výdavkami;  

b) ukazovatele výstupov súvisiace s podporovanými operáciami (čl. 96 ods. 2 písm.  (iv) 

všeobecného nariadenia);  

c) ukazovatele výsledkov vzťahujúce sa na definované špecifické ciele OP (čl. 96 ods. 

2 písm. b) (ii) všeobecného nariadenia).2 

Pre OP VaI 2014 - 2020 bol spracovaný detailnejší postup monitorovania a hodnotenia OP 

VaI, ktorý bol základom materiálu Systém monitorovania a hodnotenia OP VaI. Tento bol 

vypracovaný s ohľadom na skúsenosti získané z predchádzajúceho programového obdobia 

a tiež poukázané nedostatky z monitorovania.  Systém stanovil spôsob sledovania pokroku 

OP prostredníctvom sústavy ukazovateľov, na základe ktorých stanovil aj spôsob výpočtu 

cieľových hodnôt OP. To znamená, že stanovil spôsob ich predikcie, resp. identifikácie 

východiskových hodnôt do ďalšieho programového obdobia. Nakoľko táto časť predloženého 

výstupu bola spracovaná v poslednom štvrťroku 2018, t. j. takmer na konci roka v ktorom sa 

verifikuje stav napĺňania výkonnostnej rezervy, mali by hodnoty stanovené na základe 

Systému monitorovania pre výkonnostnú rezervu poskytnúť bázu na predikciu 

predpokladaných čiastkových hodnôt cieľových ukazovateľov v roku 2020.  

Zapojenie do medzinárodnej spolupráce je pre Slovensko jedinou možnosťou, ako 

benefitovať z globálneho rozvoja výskumu a vývoja. Tu je potrebné podotknúť, že Slovensko 

patrí k najmenej aktívnym partnerom v medzinárodných výskumných projektoch EÚ. 

Slovensko v rokoch 2007-2014 získalo zo 7. Rámcového programu len 78 mil. EUR, čo je 

omnoho menej ako krajiny porovnateľnej veľkosti.  

Najväčší počet participácií mali Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita a 

Slovenská akadémia vied. Možné dôvody nedostatočných výsledkov SR v podpore zo strany 

EÚ, naznačuje dokument Európskej komisie Výkon SR v oblasti výskumu a inovácií: „kvalita 

slovenskej vedy je ešte stále hlboko pod priemerom EÚ a v posledných rokoch sa nezlepšila“. 

Tento trend zaostávania voči krajinám EÚ15 je však badateľný aj pri ostatných nových 

členských krajinách EÚ (EÚ12). Zatiaľ čo vyspelejšie krajiny EÚ15  dosahujú v priemere 873 

účastí na milión obyvateľov a výška požadovaného príspevku EK je 312 EUR na obyvateľa, 

tak nové členské krajiny majú len 426 žiadostí na milión obyvateľov a 102 EUR 

požadovaného príspevku. Slovensko však ešte aj medzi krajinami EÚ12 patrí medzi 

najhoršie. 

Na základe analýz slovenských účastí v podporených projektoch zo strany EÚ v rámci 

vybudovanej infraštruktúry z OP Výskum a vývoj, priorít výskumu a vývoja v SR a prepojenia 

                                                   

2 Systém riadenia EŠIF 2014 - 2020 
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tematických oblastí Horizontu 2020, je možné konštatovať, že Slovenská republika má 

vytvorené veľmi dobré podmienky najmä na zapojenie sa do tematických oblastí vo 

vznikajúcich a rozvíjajúcich sa technológiách (nanotechnológie, pokročilé materiály, IKT). Vo 

všetkých týchto oblastiach disponuje slovenský výskum skúsenosťami zo 7.RP (vytvorené 

fungujúce partnerstvá) a zároveň aj modernizovanou výskumnou infraštruktúrou z OP 

Výskum a vývoj.  

V rámci priorizácie aktivít realizovaných v rámci Európskeho výskumného priestoru zriadila 

Európska komisia tzv. Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry – ESFRI. V 

rámci ESFRI dochádza k tematickej priorizácii oblastí, v ktorých je prednostne podporované 

budovanie a rozvoj výskumných infraštruktúr, dosahujúcich excelentné výsledky a výstupy.  

Slovenská republika, s úmyslom podporiť konkurenčnú schopnosť, zamestnanosť a kvalitu 

života, zamerala svoju pozornosť na podnietenie celkovej zmeny ekonomiky, založenej na 

inovačnom rozvoji a výskumnej excelentnosti. Na týchto základoch bola postavená aj tvorba 

Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK), ktorá so 

zohľadnením súčasného potenciálu priorizuje obmedzené zdroje na najpotenciálnejšie 

oblasti konkurenčnej výhody. Jadrom stratégie je cielená podpora a stimulácia verejno-

súkromnej výskumno-vývojovej a inovačnej spolupráce, uvoľňujúcej možnosti rastu pre 

všetkých zainteresovaných účastníkov. 
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Predmetom poradenstva bolo zmapovanie príspevku podpory, realizovaného 

prostredníctvom fondov EÚ v predchádzajúcom  programovom období, v rámci operačných 

programov OP VaV a OP  KaHR, k rastu VVal potenciálu a rastu HDP v SR. Súčasťou 

hodnotenia bolo tiež komplexné zhodnotenie plnenia cieľov stratégie RIS3 SK a stanovenie 

východiskových hodnôt pre posúdenie  konečných výsledkov a dopadov OP Val v roku 2023, 

a tiež stanovenie dátovej základne pre monitorovanie a rozvoj systému podpory VaI 

vychádzajúceho z cieľov a priorít RIS3 SK. 

Potreba hodnotenia vyplynula najmä z dôvodu chýbajúcich záznamov z procesu nastavenia 

kvantifikovaných cieľov OP, nedostatočnej údajovej základne, nekonzistentnosti zberu 

údajov a hodnôt v priebehu rokov, nenaplnenia plánovaných hodnôt výkonnostného rámca v 

roku 2018, ako aj potreby získania nezávislého pohľadu na efektívnosť implementácie OP 

VaV a OP KaHR a jeho príspevku k plneniu cieľov a opatrení RIS3 SK a prípravy odporúčaní 

pre programové obdobie 2021-2027.  

Ako už bolo uvedené, hlavným cieľom hodnotenia bolo poskytnúť nezávislú analýzu v rámci 

hodnotenia OP VaV a OP KaHR  v súlade s medzinárodnými štandardmi hodnotenia. 

Vykonané hodnotenie poskytuje nezávislý pohľad na prínos OP VaV a OP KaHR k rastu 

vedecko-výskumného a inovačného potenciálu a prínos oboch operačných programov k 

rastu HDP v kontexte vedy, výskumu a inovácií. Hodnotenie zahŕňalo hodnotenie aktuálnej 

situácie vychádzajúcej z podpory realizovaných OP VaV a KaHR vo vzťahu ku všetkým 

sektorom (VŠ, SAV, podnikateľský, neziskový), ktoré vykonávajú aktivity v oblasti VVaI a boli 

podporené v rámci PO 2007 – 2013, a to využitím analýzy a následnými odpoveďami na 

otázky formulované v ZL č. 1. 

Zhodnotené boli oblasti podľa schválenej metodiky: 

 Infraštruktúra: vzdelávacia, výskumná, NGO, podnikateľská VaV kapacita 

a technické vybavenie 

 Technické vybavenia Centier excelentnosti (CE), výskumno-vývojových centier 

(VVC), kompetenčných centier a všeobecnej výskumnej infraštruktúry a Centrálnej 

výskumnej infraštruktúry 

 Strategická výskumná infraštruktúra národného významu 

1. Manažérske zhrnutie 
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 Kapacity, t. j. zamestnanci VaV, z toho výskumníci podľa sektorov 

 Investície a ich zdroje, t. j. výdavky na vedu a výskum v členení do jednotlivých 

sektorov hospodárstva (podľa produktových línií a domén RIS3 SK) 

 Dátová základňa pre monitorovanie a rozvoj systému podpory VaI podľa cieľov a 

priorít RIS3 SK, posúdená z pohľadu ich tematického zamerania a príspevku k 

oblastiam inteligentnej špecializácie, ako výsledku procesu EDP 

 Možnosti využívania a zapojenia infraštruktúry do európskej výskumnej 

infraštruktúry v rámci  Európskeho strategického fóra pre výskumné infraštruktúry  

Vykonané analýzy boli zamerané primárne na plnenia merateľných ukazovateľov OP VaV a 

relevantnej časti OP KaHR  a ich následné porovnanie. Pre zhodnotenie príspevku OP KaHR 

a  OP VaV boli porovnané vybrané ukazovatele s HDP bez využitia ekonometrických 

modelov v súlade s medzinárodnými štandardmi hodnotenia.  

Kľúčovou časťou hodnotenia bol pohľad na regionálne členenie podpory a zhodnotenie OP 

VaV  a OP KaHR - opatrení 1.1 a 1.3 prioritnej osi 1 z hľadiska príspevku k rastu VVaI v 

regiónoch. Tým sa napĺňajú hlavné ciele podpory ŠF, a to odstraňovanie regionálnych 

rozdielov a ekonomický rast menej rozvinutých regiónov.  

Nosnou časťou analýzy bol semištrukturovaný zber dát a následná analýza kvantitatívnych 

aj kvalitatívnych dát s využitím štandardných štatistických metód. Vykonané hodnotenie 

rovnako poskytuje prehľad kľúčových priemyselných odvetví SR s ohľadom na ich priorizáciu 

v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, medzinárodné súvislosti 

vzhľadom na efektívnosť a dosahovanie výsledkov vo vzťahu k poskytnutému príspevku z 

národných zdrojov, ako aj zo zdrojov EŠIF. 

Vyhodnotenie príspevku OPVaI k výskumno-vývojovému a inovačnému potenciálu SR bolo 

realizované k dátumu 1.1.2019. Analýzou bolo zistené, že najvyššia miera prostriedkov bola 

kontrahovaná pre oblasť „finančných činností“, čo predstavuje 27% kontrahovaných 

prostriedkov. Táto suma predstavuje výšku prostriedkov poskytnutých z OP VaI finančnému, 

resp. finančným sprostredkovateľom na finančné nástroje, ako návratnú formu financovania.  

Nakoľko sa v skutočnosti nejedná o podporu konkrétnej cieľovej skupiny, ale o prevod 

zdrojov finančnému sprostredkovateľovi pre finančný nástroj, tento transfer neprezentujeme 

ako podporu prijímateľov z daného sektora.  

Výsledky hodnotenia poukazujú na oblasti a hlavné úlohy, na ktoré je potrebné sústrediť 

pozornosť v programovom období 2021 - 2027.  

 Udržateľnosť výskumnej infraštruktúry 

 Podpora excelentného výskumu 

 Zlepšenie kvality ľudských zdrojov pre potreby VVaI na Slovensku 

 Znížiť počet riadiacich subjektov podieľajúcich sa na implementácií RIS3 SK 
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 Začleniť kvalitatívne údaje merateľných ukazovateľov v oblasti VVaI do národnej 

sústavy MU, ktoré bude sledovať ŠÚ SR. 

Štruktúra výstupov sa odvíja od Štandardov kvality hodnotenia EŠIF v programovom období 

2014 – 2020  a v zmysle dohodnutej štruktúry medzi objednávateľom a dodávateľom. 

Samotná štruktúra dokumentu je prispôsobená rozsahu dokumentu a tiež obsahovému 

členeniu zadania a jednotlivých hodnotiacich otázok. S ohľadom na čitateľnosť dokumentu 

sa riešiteľský tím rozhodol zachovať členenie obsahovej časti dokumentu v línii metódy – 

analytická časť – vyhodnotenie (zistenia) približne v štruktúre definovaných výstupov a to 

nasledovne. 

 

 Kapitola 1 obsahuje základne informácie o štruktúre výstupu a popis metodického 

prístupu. 

 Kapitola 2 obsahuje zmapovanie aktuálnej situácie po ukončení podpory projektov 

implementovaných v rámci OP VaV a OP KaHR tak, ako je to definované v rámci 

požiadaviek na Výstup 2. 

 Kapitola 3 obsahuje a popisuje vytvorenie údajovej základne a referenčných hodnôt 

pre monitorovanie a rozvoj systému podpory VVaI, pričom integruje v sebe Výstupy 

1 a 4 zadania. 

 Kapitola 4 obsahuje zhodnotenie prínosu výskumno-vývojového a inovačného  

potenciálu  SR a rastu HDP (Míľnik 2, obsahuje Výstupy 5 a 6). 

 Kapitola 5 obsahuje závery a odporúčania a v súlade so zadaním ponúka náhľad 

hodnotiteľov na zistenia, sumarizuje ich a predkladá návrhy na prijatie opatrení. 

 Kapitola 6  obsahuje zoznam hlavných informačných zdrojov. 

 Kapitola 7 obsahuje prílohy, mimo príloh poskytnutých ako samostatné dokumenty. 

1.1. Metódy a metodické postupy 

Riešiteľský tím na základe požiadaviek definovaných v zadaní (objednávka č. 29830) pristúpil 

k vytvoreniu návrhu metodiky, ktorej cieľom je identifikovať, analyzovať a vyhodnotiť všetky 

potrebné údaje na naplnenie jednotlivých častí očakávaného výstupu: 

1. stanovenie referenčných hodnôt, z ktorých bude vychádzať posúdenie konečných 

výsledkov a dopadov OP VaI v roku 2022 a stanovanie východísk pre podporu v PO 

2021 – 2027, 

2. zmapovanie aktuálnej situácie po ukončení podpory projektov implementovaných v 

rámci OP VaV a OP KaHR, a to vo vzťahu ku všetkým sektorom (VŠ, SAV, 

podnikateľský, neziskový), ktoré vykonávajú aktivity v oblasti VVaI a boli podporené 

v PO 2007 – 2013, 

3. zhodnotenie prínosu OP VaV a OP KaHR k rastu VVaI potenciálu a rastu HDP v SR, 

4. vytvorenie ucelenej dátovej základne pre monitorovanie a rozvoj systému podpory VaI, 
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5. zhodnotenie aktuálneho stavu kľúčových priemyselných odvetví SR s ohľadom na 

medzinárodné súvislosti, 

6. komplexné zhodnotenie potenciálu VVaI inštitúcií vzhľadom na efektívnosť a 

dosahovanie výsledkov, vo vzťahu k poskytnutému príspevku z národných zdrojov ako 

aj zo zdrojov EŠIF. 

Pre vyššie uvedené oblasti bola zadávateľom definovaná nasledovná sada hodnotiacich 

otázok:  

1.  Aký je súčasný potenciál vedy, výskumu a inovácií v SR v nasledovných oblastiach: 

infraštruktúra (vzdelávacia, výskumná, NGO, podnikateľské VaV kapacity), technické 

vybavenie,  kapacity, investície a ich zdroje, oblasti rozvoja? 

2.  Akým spôsobom prispeli jednotlivé intervencie podporené zo zdrojov EÚ, zdrojov ŠR 

a iných zdrojov k rozvoju oblastí uvedených v predch. otázke? 

3.  Aké bolo regionálne rozloženie podpory VVaI potenciálu z OP VaV a OP KaHR? 

4.  Je inštitucionálna štruktúra systému riadenia VVaI na Slovensku nastavená efektívne 

a účelne? 

5.  Sú všetky opatrenia a identifikované aktivity realizované v dostatočnej kvalite? 

6.  Aký je príspevok VVaI inštitúcií k ekonomickému rastu/ rastu HDP? 

Vyhodnotenie predmetných otázok je uvedené v časti 6.1 Závery a výsledky analýz podľa 

hodnotiacich otázok.  

V zmysle stanovených a schválených hodnotiacich otázok bol realizovaný semištrukturovaný 

zber údajov a následne vykonaná kvantitatívna a kvalitatívna analýza dostupných dát 

vybraných intervencií OP VaV a OP KaHR ako aj ďalších relevantných údajov, správ a 

hodnotení.  

Pre zmapovanie aktuálnej situácie po ukončení podpory projektov implementovaných v rámci 

OP VaV a OP KaHR boli analyzované situácie po ukončení podpory projektov 

implementovaných v rámci OP VaV a OP KaHR, a to vo vzťahu ku sektorom (VŠ, SAV, 

podnikateľský, neziskový), ktoré vykonávajú aktivity v oblasti VVaI a boli podporené v PO 

2007 – 2013 na základe hodnotiacich otázok, ktoré boli stanovené v Úvodnej správe pre ZL1. 

Pre zhodnotenie prínosu operačných programov k rastu VVaI a výskumno-vývojového a 

inovačného  potenciálu  SR bola využitá najmä kvantitatívna analýza naplnenia hodnoty 

ukazovateľov operačných programov  na konci programového obdobia, resp. za obdobie s 

dostupnými dátami. Hodnoty ukazovateľov reprezentujú mieru, akou boli naplnené stratégie 

operačných programov. K vykonaniu hlbšieho kvalitatívnemu výskumu by bolo potrebné 

alokovať dostatočný časový rámec, ktorý by nedostatok dát nahradil a zabezpečil by tak 

vierohodnejšie informácie.  
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Pre účely tejto správy nastavený systém monitorovania OP VaV 2007 - 2013 a OP KaHR 

2007 - 2013 a systém pre OP VaI 2014 - 2020 budú slúžiť na identifikovanie referenčných 

hodnôt, z ktorých bude vychádzať posúdenie konečných výsledkov a dopadov OP VaI v roku 

2022 a stanovenie východísk pre podporu v programovom období 2021 - 2027.  

Na úrovni OP sú pre spracovanie tejto správy dôležité Výročné správy o vykonávaní OP, 

ktoré sú spracované za obdobie 2007 - 2014.  

Z hľadiska metodického prístupu ide v prípade kvantitatívnych dát predovšetkým o 

spracovanie štatistických údajov týkajúcich sa počtu zamestnancov VaV a výdavkov do VVaI. 

Zhodnotenie a porovnanie projektov OP VaV a OP KaHR je vykonané na základe štatistík a 

hodnotení jednotlivých výziev oboch OP. Kvantitatívne dáta z výziev boli doplnené 

dostupnými informáciami o jednotlivých projektoch. 

Výsledky analýzy poskytujú informácie o potenciáli vedy, výskumu a inovácií v SR. V rámci 

hodnotenia výskumno-vyvojového a inovačného potenciálu SR vzhľadom na efektívnosť a 

dosahovanie výsledkov, vo vzťahu k poskytnutému príspevku z národných zdrojov ako aj zo 

zdrojov EŠIF bolo nevyhnutné vytvoriť osobitnú dátovú základňu rozšírením dátových 

exportov zo strany Riadiaceho orgánu pre OPVaI. Cieľom bolo získať množinu údajov 

reflektujúcu obsahové zameranie jednotlivých projektov resp. aktuálnu podporu OPVaI (k 

1.1.2019). Na základe takto vytvorenej údajovej základne pristúpil riešiteľ k vyhodnoteniu 

príspevku OPVaI k výskumno-vývojovému a inovačnému potenciálu a rastu HDP SR. 

1.2. Hodnotiaci tím 

Hodnotiaci tím tvoria kvalifikovaní a certifikovaní experti, ktorí okrem ukončeného 

vysokoškolského vzdelania II. stupňa disponujú zadávateľom požadovanými praktickými 

skúsenosťami v oblasti riadenia projektov, zameraných na poskytovanie poradenských 

služieb pre podporu riadenia a implementácie projektov, ako napr. operačných programov, 

alebo programov spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie. 

Hodnotiaci tím pozostáva z expertov, ktorí boli deklarovaní a zadávateľom akceptovaní už 

v procese verejného obstarávania a následne boli menovite schválení Riadiacim výborom 

projektu. 

Poskytovateľ v súlade s Rámcovou zmluvou a bodom 2.4 Zadávacieho listu využil pre 

plnenie dodávky a realizáciu konkrétnych úloh v jednotlivých fázach plnenia aj 

kvalifikovaných expertov – konzultantov, ktorí neboli súčasťou ponuky a sú uvedení v rámci 

Prílohy 1 (Menný zoznam hodnotiteľov, ďalej len Príloha 1) tohto dokumentu. Poskytovateľ 

zároveň zabezpečil dodržanie podmienok stanovených v zmysle Rámcovej dohody. 
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Podpora výskumu, vývoja a inovácií zo štrukturálnych fondov EÚ je jednou z priorít tak EK, 

ako aj vlády SR. V rámci prípravy na programové obdobie 2007-2013 bolo pripravených 

viacero variantov implementácie a to buď prostredníctvom jedného globálneho operačného 

programu, ktorý by pokrýval viacero oblastí, až po viacero operačných programov s viacerými 

riadiacimi a aj sprostredkovateľskými orgánmi. Vláda SR na svojom rokovaní 6. decembra 

2006 schválila znenie Národného strategického referenčného rámca, na základe ktorého 

bola podpora výskumu, vývoja a inovácií rozdelená do dvoch operačných programov: 

 OP Výskum a vývoj  

 OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

2.1. Operačný program Výskum a vývoj 

Operačný program Výskum a vývoj predstavil absolútne nový element v podpore výskumu 

a vývoja na Slovensku. Išlo o doteraz najväčší ucelený program v histórii Slovenska. Jeho 

cieľom bola najmä obnova a modernizácia zastaranej výskumnej infraštruktúry, ktorá 

slovenských výskumníkov a výskumné organizácie znevýhodňovala v Európskej 

konkurencii. Celková alokácia na operačný program predstavovala vyše 1,2 mld. EUR, spolu 

s národným kofinancovaním viac ako 1,4 mld. EUR. Ide pritom o jediný OP na Slovensku, 

ktorý mal celoslovenskú pôsobnosť, keď sa dve z piatich prioritných osí zameraných na 

podporu výskumu a vývoja implementovali v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK), a to 

2. Charakteristika 

prostredia vedy a 

výskumu na Slovensku 

po ukončení podpory OP 

VaV a OP KaHR 
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vďaka výnimke, ktorú udelila EK Slovensku ako jedinej krajine EÚ. Istou nevýhodou bolo, že 

výskumníci z BSK nemohli v projektoch spolupracovať s výskumníkmi z ostatných krajov. 

Nebolo tak možné prepájať výskumné aktivity medzi všetkými regiónmi.  

Napriek tomu je OP Výskum a vývoj jediným z troch operačných programov, do ktorého 

výziev sa mohli zapojiť všetky typy organizácií – akademické aj podnikateľské. 

V programovom období 2007 - 2013 išlo o program, ktorý najkomplexnejšie pokrýval potreby 

slovenského VVaI a zároveň v ňom bolo alokovaných najviac finančných prostriedkov.  

V rámci daného operačného programu boli realizované nasledovné výzvy: 

- Výzvy na budovanie Centier excelentnosti (CE) 

- Výzvy zamerané na vznik Výskumno-vývojových centier (VVC) 

- Výzva na budovanie Kompetenčných centier (KC) 

- Výzvy opatrení 1.1 a 5.1 OP Výskum a vývoj  na podporu budovania infraštruktúry 

Výzvy na budovanie Centier excelentnosti (CE) 3  Cieľom bolo podporiť modernizáciu, 

obnovu a konsolidáciu výskumno-vývojovej infraštruktúry výskumných inštitúcií, pričom 

obstaraná výskumno-vývojová infraštruktúra musí od roku 2016 slúžiť na realizáciu 

kvalitných výskumných a vývojových aktivít v horizonte do roku 2023, vrátane 

kolaboratívneho výskumu s inými výskumnými inštitúciami a podnikateľskými subjektmi, ako 

aj na realizáciu medzinárodných výskumno-vývojových aktivít v rámci Európskeho 

výskumného priestoru. Dôraz bol kladený na kvalitný aplikovaný výskum a experimentálny 

vývoj a priame angažovanie špičkových vedcov zo zahraničia ako lídrov/mentorov 

výskumných činností, ako aj návrat špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí.  

Výzvy zamerané na vznik Výskumno-vývojových centier (VVC). Cieľom realizácie 

projektov bolo zvýšiť hospodársku efektívnosť na mikroúrovni ako aj makroúrovni, a tým 

prispieť k trvalo udržateľnému rastu ekonomiky a zamestnanosti SR (Spoločenstva) 

prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ktorých výsledky 

smerujú k ich využitiu vo výrobe alebo službách. Cieľom bolo  ďalej rozvíjať pevnejšie väzby 

medzi podnikmi a akademickými inštitúciami realizujúcimi základný výskum, priemyselný 

výskum a experimentálny vývoj a to aj s využitím výskumno-vývojovej základne s osobitným 

zameraním na podporu pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné prostredie. 

Výzva na budovanie Kompetenčných centier (KC)  

Základným cieľom výzvy bolo podporiť vznik integrovaných kompetenčných centier, 

zameraných na spoluprácu súkromného a verejného (akademického) sektora. Zámerom 

tejto výzvy bolo vytvorenie limitovaného počtu výskumných zoskupení, zložených z 

                                                   

3 http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/ 
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akademických inštitúcií a z hospodárskych subjektov, ktoré budú vybavené modernoučasto 

špičkovou výskumnou infraštruktúrou, a ktorých výsledky výskumu a/alebo vývoja budú: 

 kvalitatívne na medzinárodnej úrovni, 

 aplikovateľné v praxi, 

 viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví Slovenskej republiky. 

Výzva na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (UVP) 

Základným cieľom výzvy bolo podporiť vznik univerzitných vedeckých parkov, resp. 

výskumných centier, zameraných najmä na spoluprácu v rámci verejného (akademického) 

sektora resp. spoluprácu podnikov s akademickým sektorom, pričom nositeľom projektu – 

žiadateľom – je výskumná organizácia z akademickej sféry (univerzita, SAV alebo konkrétny 

výskumný ústav Slovenskej akadémie vied). Zámerom bolo vytvorenie univerzitných 

vedeckých parkov, resp. výskumných centier, zložených z akademických inštitúcií a prípadne 

aj s hospodárskych subjektov, ktoré budú vybavené modernou, často špičkovou výskumnou 

infraštruktúrou, a ktorých výsledky výskumu a/alebo vývoja budú: 

 kvalitatívne na medzinárodnej úrovni, 

 aplikovateľné v praxi, 

 viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví Slovenskej republiky 

Vo všetkých vyššie uvedených výzvach bolo istou nevýhodou, že v projektoch nemohli 

spolupracovať výskumné tímy z Bratislavského kraja s inštitúciami lokalizovanými v iných 

krajoch Slovenska. Často kritizovanou skutočnosťou zo strany riešiteľov projektov, v ktorých 

spolupracovali akademické a podnikateľské subjekty bolo, že výskumníci z podnikov nemohli 

pracovať na z projektu obstaranej výskumnej infraštruktúre akademického partnera. 

Dôvodom bola hrozba potenciálne poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci pre podniky. 

Toto obmedzenie značne obmedzovalo spoluprácu medzi akademickým a priemyselným 

partnerom na spoločných projektoch. Ďalším negatívom projektov, na ktorých pracovali 

podnikateľské subjekty bolo, že tieto subjekty nemohli v jednom projekte realizovať 

kombináciu základného a aplikovaného výskum a experimentálneho vývoja. V rámci 

každého projektu tak mohol priemyselný partner realizovať buď iba aplikovaný výskum, alebo 

iba experimentálny vývoj, pričom navyše, žiadna z týchto výziev neumožnila podnikateľským 

subjektom realizovať základný výskum, na ktorý je v zmysle schémy na podporu VaV pre 

OPVaV možné získať až 95% intenzitu podpory pre tieto subjekty. Tieto striktné pravidlá 

značne obmedzovali riešiteľov projektu prispôsobiť výskumno-vývojové činnosti aktuálnemu 

stavu riešenia projektu. Výzvy opatrení 1.1 a 5.1 OP Výskum a vývoj  na podporu 

budovania infraštruktúry, kde nebola realizácia samotného výskumu a vývoja ako procesu 

podporovaná. Prvá výzva, zameraná na obstaranie výlučne infraštruktúry VaV, bola v rámci 

opatrenia 1.1 Infraštruktúra VaV OP Výskum a vývoj vyhlásená až v októbri 2011, vo štvrtom 

roku programového obdobia. Výzva bola určená len pre výskumné organizácie (univerzity, 

ústav SAV, rezortné VÚ, mimovládne organizácie VaV), pričom projekty museli byť 

realizované mimo územia Bratislavského kraja. Výzva bola určená iba na obstaranie 
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výskumnej infraštruktúry (aj nehmotnej), pričom oprávnené boli aj výdavky na nevyhnutné 

stavebné úpravy v súvislosti s obstaraním nových zariadení. Oprávnené boli aj mzdové 

výdavky, ale iba na projektového manažéra a pracovníka pre verejné obstarávanie. V týchto 

projektoch tak išlo iba o nákup výskumnej infraštruktúry, bez podpory výskumu ako procesu.  

V rámci opatrenia 5.1 boli vyhlásené celkovo 4 výzvy na infraštruktúru vysokých škôl, pričom 

v rámci týchto výziev nešlo o obstaranie výskumnej infraštruktúry, ale o modernizáciu 

vybavenia vysokých škôl pre zlepšenie vzdelávacieho procesu. V rámci týchto výziev boli 

najmä rekonštruované a postavené nové budovy vysokých škôl, resp. ústavov SAV. Taktiež 

sa modernizovalo vnútorné vybavenie budov, v ktorých prebiehal vzdelávací proces – napr. 

modernizáciou IKT technológií. Oprávnenými žiadateľmi v týchto výzvach mohli byť iba 

verejné, alebo štátne vysoké školy a SAV.  

Celkovo bolo vo všetkých výzvach podporených 293 projektov. 

Tabuľka 1 Prehľad výskumno-infraštruktúrnych projektov podporených v jednotlivých výzvach OP 

Výskum a vývoj 

Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Názov výzvy 

Alokácia na 

výzvu 

(mil. EUR3) 

Max. výška 

NFP/ 

projekt 

(mil. EUR3) 

Počet 

podpore-

ných 

projektov 

Centrá 

excelentno

sti (CE) 

20.5.2008 
Podpora centier 

excelentnosti 
34,06  1,32 28 

20.5.2008 

Podpora centier 

excelentnosti (v 

Bratislavskom 

kraji) 

21,90 1,32 17 

27.2.2009 

Podpora rozvoja 

VaV v centrách 

excelentnosti 

58,30 2,65 22 

 

Podpora rozvoja 

VaV v centrách 

excelentnosti (v 

Bratislavskom 

kraji) 

34,45 2,65 13 

30.7.2009 
Podpora centier 

excelentnosti 
63,33 3,98 17 

30.7.2009 

Podpora centier 

excelentnosti (v 

Bratislavskom 

kraji) 

18,11 3,98 5 

Výskumno

–vývojové 

centrá 

(VVC) 

28.4.2009 

Podpora 

aplikovaného 

výskumu, vývoja 

a transferu 

technológií 

40,00 2,00 28 
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28.4.2009 

Podpora 

aplikovaného 

výskumu, vývoja 

a transferu 

technológií ( 

v Bratislavskom 

kraji) 

20,00 2,00 13 

21.12.2009 

Podpora 

výskumno-

vývojových 

centier 

45,00 3,00 20 

21.12.2009 

Podpora 

výskumno-

vývojových 

centier (v 

Bratislavskom 

kraji) 

25,00 3,00 10 

28.4.2011 

Podpora 

výskumno-

vývojových 

centier 

40,00 2,00 21 

28.4.2011 

Podpora 

výskumno-

vývojových 

centier (v 

Bratislavskom 

kraji) 

20,00 2,00 9 

Kompetenč

né centrá 

(KC) 

2.6.2010 

Podpora 

budovania 

kompetenčných 

centier 

30,00 7,00 5 

2.6.2010 

Podpora 

budovania 

kompetenčných 

centier (v 

Bratislavskom 

kraji) 

20,00 7,00 3 

Infraštruktú

ra VaV 
17.10.2011 

Obnova 

a budovanie 

technickej 

infraštruktúry 

výskumu a 

vývoja 

65,00 3,00 22 

Infraštruktú

ra 

vysokých 

škôl 

25.2.2008 

Podpora 

infraštruktúry 

vysokých škôl 

za účelom 

zlepšenia 

podmienok 

vzdelávacieho 

procesu 

82,98 4,98 11 
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18.8.2008 

Podpora 

infraštruktúry 

vysokých škôl 

za účelom 

zlepšenia 

podmienok 

vzdelávacieho 

procesu 

82,98 4,98 18 

29.6.2009 

Podpora 

infraštruktúry 

vysokých škôl 

za účelom 

zlepšenia 

podmienok 

vzdelávacieho 

procesu 

102,14 5,65 17 

16.11.2011 

Podpora 

infraštruktúry 

vysokých škôl 

za účelom 

zlepšenia 

podmienok 

vzdelávacieho 

procesu 

55,00 4,00 14 

Zdroj: OP VaV 

 

Z hľadiska sektora bolo najviac prijímateľov z radov vzdelávacích inštitúcií, výskumno-

vývojových inštitúcií4   a z podnikateľského sektora. Najmenší záujem prejavil neziskový 

sektor spolu so štátnym a verejným sektorom. 

 Graf 1 Štruktúra prijímateľov OP VaV 

 

Zdroj: NSRR 

                                                   

4 Pre účely tejto analýzy za VVI boli považované inštitúcie ako SAV alebo iné organizácie, ktoré mali “výskum” v názve, tj. 

Neposudzovali sa podľa súčasne platnej metodiky z zmysle zákona o Verejnej výskumnej inštitúcií pre zaradenie medzi VVI. 

Verejný sektor predstavujú najmä mestá a obce.  
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2.2. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol vypracovaný 

Ministerstvom hospodárstva SR a schválený uznesením vlády dňa 6.12.2006. Finančný 

príspevok ES na tento operačný program bol 772 mil. EUR, po vnútorných realokáciách v 

rámci programu a navýšení alokácie v rámci PO 1 v roku 2012 bola celková alokácia za EÚ 

zdroj pre tento program v sume 968,25 mil. EUR5. Cieľom podpory v rámci tohto operačného 

programu bolo ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci potenciál 

priemyselnej výroby, energetiky, ako aj potenciál cestovného ruchu.  

Operačný program mal 3 prioritné osi (okrem technickej pomoci):  

 Inovácie a rast konkurencieschopnosti  

 Energetika 

 Cestovný ruch.  

Z hľadiska budovania výskumnej infraštruktúry je dôležitá prioritná os 1 – Inovácie a rast 

konkurencieschopnosti a jej opatrenia1.1 Inovácie a technologické transfery (podopatrenie 

1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov) a opatrenie 1.3 Podpora 

inovačných aktivít v podnikoch.  

Žiadateľmi v rámci podopatrenia 1.1.1 OP KaHR boli podnikatelia mimo Bratislavského kraja. 

Pre stanovenie oprávnenosti žiadateľa bolo rozhodujúce miesto realizácie oprávneného 

projektu, nie sídlo žiadateľa. Do výziev sa tak mohli zapojiť aj firmy, ktoré majú svoje sídlo 

v Bratislavskom kraji, ale projekt bol implementovaný mimo neho. Výzvy vyhlásené v rámci 

tohto podopatrenia boli zamerané na nákup: 

 inovatívnych a vyspelých technológií,  

 strojov, prístrojov a zariadení výrobného charakteru.  

V týchto projektoch nešlo o nákup výskumnej infraštruktúry, ale o nákup modernej výrobnej 

infraštruktúry, ktorá mala zmeniť procesy vo firme, respektíve zlepšiť jej 

konkurencieschopnosť. 

Celkovo bolo pripravených 9 výziev, pričom zmluvne viazaných bolo 929 projektov, 

v realizácii 667 a ukončených 262 projektov. V prípade, ak RO identifikoval, že intervencie 

sú nedostatočné, dopyt v danej oblasti vyžaduje ich flexibilnejšie využitie, resp. voľné zdroje 

programu je možné vhodnejšie využiť, flexibilne reagoval v prípade možných ďalších výziev. 

Priemerná výška schválených NFP v týchto výzvach sa pohybovala na úrovni 570 tis. EUR. 

Išlo teda o podstatne nižší príspevok ako je tomu v OP Výskum a vývoj. Na druhej strane 

                                                   

5 Poznámka spravateľa: údaje reflektujú stav intervencií programov k 31. 12. 2014 a nie celkový stav dopadu programov. 
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bolo možné tieto projekty ľahšie implementovať, keďže v nich nebol uplatňovaný princíp 

partnerstva.  

Tabuľka 2 Výzvy vyhlásené v prioritnej osi 1.1 OP KaHR - podopatrenie 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií 

a technologických transferov 

Prioritná os 

Kód výzvy / priameho 

zadania 

Alokácia 

finančných 

prostriedkov na 

výzvu v € (ŠF + 

ŠR) 

Prijaté žiadosti o NFP 
Schválené žiadosti o 

NFP 

Opatrenie 

Poče

t 

Výška žiadaného 

príspevku v € 

(ŠF + ŠR) 

Počet  

Výška 

schváleného 

príspevku v € 

(ŠF + ŠR) 
Podopatrenie 

1.1.1 

KaHR-111SP-0801 49 790 878,31 308 250 045 362,66 32 47 092 632,80 

KaHR-111SP-0902 124 905 887,00 169 204 934 234,39 77 101 979 354,86 

KaHR-111SP-1001 39 000 000,00 157 130 604 612,91 40 29 975 264,41 

KaHR-111DM-0801 33 193 918,87 205 26 995 367,42 87 11 886 992,71 

KaHR-111DM-0901 25 000 000,00 165 46 161 431,80 74 24 623 852,14 

KaHR-111SP/LSKxP-

1101 18 500 000,00 105 53 955 355,17 41 18 405 188,51 

KaHR-111SP-1101 46 200 000,00 349 251 708 383,59 73 44 726 733,28 

KaHR-111SP-1201 150 000 000,00 330 339 304 537,80 163 149 700 505,79 

KaHR-111DM-1301 62 000 000,00 794 119 601 003,12 404 60 651 103,37 

Zdroj: Výzvy OP KaHR, Vyročná správa OP KaHR 2014, Príloha č.1 

 

Na budovanie výskumnej infraštruktúry na Slovensku bolo primárne naviazané najmä 

opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch (Schéma štátnej pomoci na podporu 

inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja) OP 

KaHR, v rámci ktorého došlo k priamej podpore projektov aplikovaného výskumu a vývoja 

podnikateľskej sféry.  

Tabuľka 3 Prehľad vyhlásených výziev v rámci prioritnej osi 1.3 OPKaHR  

 

Prioritná 

os 

Kód výzvy / priameho 

zadania 

Alokácia 

finančných 

prostriedkov 

na výzvu v € 

(ŠF + ŠR) 

Prijaté žiadosti o NFP Schválené žiadosti o NFP 

Opatrenie 

Počet 

Výška žiadaného 

príspevku v € (ŠF 

+ ŠR) 

Počet  Výška 

schváleného 
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Podopa-

trenie 

príspevku v € 

(ŠF + ŠR) 

1.3 

KaHR-13SP-0801 82 984 797,19 46 42 556 434,54 21 18 155 301,45 

KaHR-13DM-0901 15 000 000,00 17 3 645 204,77 4 1 069 231,00 

KaHR-13SP-1001 51 226 064,00 150 124 891 979,80 41 28 737 151,97 

KaHR-13SP-1201 40 137 530,00 178 147 736 814,90 45 39 892 071,24 

KaHR-13JER-0902 35 294 118,00 1 35 294 118,00 1 35 294 118,00 

 

Zdroj: Výzvy OP KaHR, Vyročná správa OP KaHR 2014, Príloha č.1 

Výzvy v  prioritnej osi 1.3 OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast boli určené len pre 

podnikateľské subjekty a neuplatňoval sa v nich princíp partnerstva. Projekty mohli byť 

realizované iba mimo územia Bratislavského kraja. V  projektoch bolo možné obstarať aj 

výskumnú infraštruktúru, ale len v rozsahu a v období jej použitia v rámci výskumného 

projektu, vrátane výdavkov na zakúpenie softvérov a hardvérov. Súčasne podiel výdavkov 

na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku nesmel presiahnuť 25 % z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. Špecifikom týchto výziev bolo, že pre stanovenie 

oprávnenosti bolo rozhodujúce sídlo žiadateľa bez ohľadu na umiestnenie výrobných, príp. 

výskumných prevádzok. Tieto projekty mohli byť realizované aj prostredníctvom riešiteľa 

výskumnej alebo vývojovej úlohy. Ďalším špecifikom je, že projekt musel byť realizovaný iba 

v jednom mieste umiestnenia výrobných, príp. výskumných prevádzok podnikateľa. Žiadosti 

predložené v rámci výzvy kód KaHR-13SP-1001 viac ako 2-násobne prevyšovali alokáciu a 

žiadosti predložené v rámci výzvy kód KaHR-13SP-1201 viac ako 3-násobne prevyšovali 

alokáciu na danú výzvu.  

Vzhľadom k tomu, že sa jednalo skôr o nákup nových výrobných technológií pre priemyselné 

podniky, bola prevažná väčšina podporených projektov realizovaná v oblasti materiálov 

(veľkú časť tvorili podniky spracujúce kov, plasty, drevo a zaoberajúce sa výrobou rôznych 

konštrukcií, strojárskych súčiastok, nábytku, plastových výrobkov). Prevažovali tiež projekty 

v oblasti nákupu nových technológií pre spracovanie a výrobu potravín. Iba v štyroch 

prípadoch boli podporené projekty v oblasti biomedicíny a biotechnológií, čo len potvrdzuje 

fakt, že na Slovensku sa stále nedarí vytvoriť súkromné firmy v týchto oblastiach. Pritom 

v USA, Japonsku a niektorých krajinách EÚ 15 ide o sektor, ktorý zaznamenáva prudký 

nárast s dopadom na ziskovosť firiem 6 . Potrebu investovať práve do týchto oblastí 

zdôrazňuje aj OECD7. Veľmi malý počet projektov je aj v priorite udržateľná energetika 

a energie a to aj napriek tomu, že Slovensko disponuje pomerne dobrými výskumnými 

kapacitami a dlhou tradíciou v tejto oblasti. Zároveň ide v súčasnosti o mimoriadne dôležitú 

                                                   

6 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009, s. 62.  

7 OECD uvádza tri nové technologické oblasti – genetické inžinierstvo, biotechnológie a nanotechnológie. OECD, Innovation in 

Growth. Chasing a Moving Frontier. OECD – The World Bank, 2009, s. 162.  
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oblasť, a to tak z hľadiska energetickej efektívnosti, globálnej zmeny klímy a energetickej 

bezpečnosti.  

Tabuľka 4 Počet projektov výskumnej infraštruktúry budovanej v rámci podopatrenia 1.1.1. OP KaHR 

Priorita/kraj 
TT 

kraj 

TN 

kraj 

NR 

kraj 

ZA 

kraj 

BB 

kraj 

PO 

kraj 

KE 

kraj 
Spolu 

Materiálový výskum, 

výskum nových 

materiálov, 

nanotechnológie 

22 19 27 29 42 43 29 211 

Priemyselné 

technológie (doprava, 

strojárstvo, 

elektrotechnika) 

3 3 9 14 7 13 8 57 

Udržateľná energetika 

a energie 

 1  1 2  1 5 

Ochrana ŽP, 

poľnohospodárstvo, 

kvalita potravín 

7 3 8 2 6 9 5 40 

Biomedicína a    

biotechnológie 

 2  1  1  4 

Spolu 
32 28 44 47 57 66 43 317 

Zdroj: SOVVA 

 

Najviac projektov sa v rámci opatrenia 1.1.1. OP KaHR realizovalo na území Prešovského 

(66) a Banskobystrického samosprávneho kraja (57). Táto skutočnosť je o to zaujímavejšia, 

že Prešovský kraj má najmenší počet účastí v 7. rámcovom programe (7.RP) a to šesť(6), 

v ktorom boli zapojené iba 2 súkromné firmy. Naopak Košický kraj, ktorý je v 7.RP po BSK 

druhý najúspešnejší, je v participácií v opatreniach 1.1.1. OP KaHR až na piatom mieste.  

Väčšina výskumných projektov OP KaHR bola v rámci opatrenia 1.3 realizovaná na území 

Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja (po 6 projektov). Zaujímavosťou je nízky 

počet účastí na riešených týchto projektov na území Žilinského samosprávneho kraja, čo je 

v protiklade s počtom účastí v prípade projektov Výskumno-vývojových centier v rámci OP 

VaV, ako aj 7.RP na jeho území. Naopak Trenčiansky kraj, ktorý má v 7.RP len 6 účastí, 

získal v tejto prioritnej osi až 5 projektov.  

V rámci opatrenia 1.3 OP KaHR sa aj vzhľadom na charakter výziev najviac projektov 

realizuje vo vednej priorite Priemyselné inžinierstvo (doprava, strojárstvo, elektrotechnika) 

(17 projektov) a Materiálový výskum, výskum nových materiálov, nanotechnológie (8 

projektov). Počet riešených projektov v ostatných vedných prioritách je pritom zanedbateľný. 

Iba jeden projekt spadá pod vednú prioritu Biomedicína a biotechnológie, čo je napr. 

v protiklade k pomerne vysokému počtu riešených projektov v tejto vednej priorite pri 

projektoch Výskumno-vývojových centier podporených v rámci OP VaV. 
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V podopatrení 1.1.1 nezískala ani jedna firma viac ako jeden projekt. Vo výzvach opatrenia 

1.3 získala najúspešnejšia spoločnosť 3 projekty, ďalších 11 firiem získalo po dva projekty. 

Tabuľka 5 Najúspešnejšie firmy zapojené do výziev opatrenia 1.3. 

Názov spoločnosti Názov projektu Kód ITMS projektu 

MUDr. Oto Sova BOOS-       Biologické 

substancie 

Priemyselný výskum a 

systémy manažérstva 

kvality BOOS - Biologické 

substancie 

 

25110320024603 

MAGIC TRADING CORPORATION, 

a.s. 

Komplex mobilného 
rádiologického laboratória 

25110320050501 

T – Industry, s.r.o. Platforma diaľkových 
odpočtov spotrebovaných 
energií a médií 

25110320039502 

ETOP WHEELS Výskum zariadení pre 
automatizáciu montážneho 
cyklu pneumatík a diskov 

25110320060501 

EVPÚ a.s. Výskum topológií a riadiacich 
systémov statických 
výkonových meničov 
pomocných pohonov 
trakčných vozidiel 

25110320013502 

Transmisie engineering, a.s. Experimentálny vývoj 
prototypu nového mobilného 
manipulátora 

25110320015603 

JUNOZ&PARTNERS ENGINEERING, 
s.r.o. 

Priemyselný výskum 
hodnotenia životnosti a 
vedomostná databáza 
stavebných objektov 

25110320043502 

ELCOM, spoločnosť s ručením 
obmedzeným , Prešov 
 

Zvýšenie 
konkurencieschopnosti 
produktov spoločnosti 
ELCOM, s.r.o. Prešov 
prostredníctvom 
priemyselného výskumu 

25110320022602 

SENZOR, s.r.o. Výskum a vývoj novej 
výrobkovej rady sanitárnej 
techniky v spoločnosti 
SENZOR, s.r.o. 

25110320036502 

TTS Martin, s.r.o. Výskum a vývoj nového 
výrobku v spoločnosti TTS 
Martin, s.r.o. 

25110320062501 

SPINEA, s.r.o. Výskum a vývoj novej rady 
ložiskových reduktorov pre 
nízkomomentové a presné 

25110320008514 
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akumulátory a pohony 
mobilných a manipulačných 
platforiem 

EVPÚ a.s. Výskum topológií a riadiacich 
systémov statických 
výkonových meničov 
pomocných pohonov 
trakčných vozidiel 

25110320013603 

Education Training & Consulting 
company a.s. 

Vývoj prototypu leteckého 
simulátora a výskum jeho 
použitia 

25110320049503 

JUSTUR, spol. s r.o. Výskum a vývoj súboru 
sofistikovaných  zariadení v 
spoločnosti JUSTUR, spol. s 
r. o. 

25110320027506 

Confal a.s. Pokročilé technológie pre 
environmentálne, energetické 
a ekonomické zhodnotenie 
technogénnych odpadov a 
surovín 

25110320041502 

Knauf Insulation, s.r.o. Výskum možností zásadného 
zvýšenia životnosti 
rozvlákňovacích kotúčov v 
spoločnosti Knauf Insulation 

25110320031502 

T-Industry, s.r.o. Platforma diaľkových 
odpočtov spotrebovaných 
energií a médií 

25110320039503  

MACH TRADE, spol. s r.o. Zefektívnenie procesu  sprac

ovania a  recyklácie olovenýc

h  akumulátorov prostredníct

vom  výskumu a vývoja  v sp

oločnosti 

25110320042502 

MACH TRADE, spol. s r.o. Zefektívnenie procesu  sprac

ovania a  recyklácie olovenýc

h  akumulátorov prostredníct

vom  výskumu a vývoja  v sp

oločnosti 

25110320042503 

Magic Trading Komplex mobilného 
rádiologického laboratória 

25110320050502  

GEODETICCA VISION, s.r.o. A.M.O.N. 25110320065503  

MACH TRADE, spol. s r.o. Zefektívnenie procesu 
spracovania a recyklácie 
olovených akumulátorov 
prostredníctvom výskumu a 
vývoja v spoločnosti 

25110320042504  

V O N S CH spol. s r.o. Výskum metód zvyšovania 
kvality rozvodnej elektrickej 
siete NN v oblasti 
kompenzácie vyšších 

25110320054501  
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harmonických prúdov a 
účinníka 

SEZ PLASET s.r.o. Ekologické plastové skrine 
pre použitie v elektrotechnike 
 

25110320030501 

Zdroj: NSRR, čerpanie - zoznamy 

Tabuľka 6: Stav zmluvného viazania projektov LSKxP podľa NUTS III k 31. 12. 2014 

Územie NUTS III 

Alokácie 

LSKxP v OP  

(EÚ zdroje+ 

ŠR) (v EUR) 

Počet zmluvne 

viazaných 

projektov 

z LSKxP8 

Výška zmluvne 

viazaných 

prostriedkov z 

LSKxP (EU 

zdroje+ ŠR) (v 

EUR) 

% stav 

zmluvného 

viazania 

z alokácie  

LSKxP 

Čerpanie NFP 

z alokácie   

LSKxP (v 

EUR) 

% čerpanie 

NFP z alokácie   

LSKxP 

A B C D E=D/B F G=F/B 

Bratislavský - 0 0,00 - 0,00 - 

Trnavský - 2 1 531 140,00 - 0,00 - 

Trenčiansky - 0 0,00 - 0,00 - 

Nitriansky - 3 1 572 275,00 - 639 140,00 - 

Žilinský - 4 1 930 631,70 - 541 600,00 - 

Banskobystrický - 5 1 795 359,00 - 567 989,00 - 

Prešovský - 15 7 658 229,90 - 1 000 029,01 - 

Košický - 9 3 245 253,00 - 631 549,80 - 

Projekty 

nezaradené do 

NUTS III 

- - - - - - 

Spolu 16 470 588 38 17 732 888,60 107,66 3 380 307,81 20,52 

Zdroj: SORO, RO 

Tabuľka sa vzťahuje len na projekty realizované v rámci podpory LSKxP na ktoré bola vyčlenená 

alokácia v zmysle NSRR. Projekty realizované v rámci podpory LSKxP sú súčasťou aj tabuľky č. 

67. 

V sledovanom období bolo zmluvne viazaných spolu 38 projektov s priamou podporou HP MRK – 

projektov LSKxP, ktoré boli schválené v rámci výzvy OP KaHR na predkladanie žiadostí o NFP 

vyhlásenej na opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1 Podpora 

                                                   

8 Počet zmluvne viazaných projektov z LSKxP vrátane národných projektov, pričom 1 národný projekt = 1 (nie počet obcí 

v národnom projekte). 
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zavádzania inovácií a technologických transferov, s relevanciou k LSKxP, kód výzvy KaHR-

111SP/LSKxP-1101. Pôvodne bolo v rámci tejto výzvy zmluvne viazaných 41 projektov LSKxP, 

v priebehu roka 2014 však v troch prípadoch došlo k odstúpeniu od zmluvy. Z uvedených 38 

projektov sú 2 projekty riadne ukončené a 36 projektov je v realizácii.    

Celkový objem zmluvne viazaného NFP v rámci 38 projektov LSKxP je vo výške 17 732 888,60 

EUR. Stav čerpania NFP k 31. 12. 2014 predstavuje v rámci projektov LSKxP sumu 3 380 307,81 

EUR, čo je 20,52 % z alokácie LSKxP.  

V rámci 38 zmluvne viazaných projektov LSKxP sa predpokladá vytvorenie 169 pracovných miest 

cielene pre MRK. K 31. 12. 2014 bolo vytvorených spolu 11 pracovných miest cielene pre MRK 

v rámci dvoch riadne ukončených projektov LSKxP. 

Nakoľko v rámci výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101 bola zmluvne zaviazaná celá alokácia, RO už 

nepristúpil k vyhlasovaniu ďalších výziev. V sledovanom období ÚSVRK monitorovalo zmluvne 

viazané projekty, v ktorých sa prijímatelia zaviazali k vytváraniu pracovných miest pre MRK.  

V rámci OP KaHR bolo podporované budovanie výskumnej infraštruktúry iba v obmedzenej 

miere. Oveľa viac boli projekty zamerané na  zavedenie inovácií v konkrétnych firmách. 

Najviac takýchto projektov bolo v oblasti priemyselných technológií a materiálového výskumu. 

Na druhej strane len malú podporu získali oblasti biomedicíny a biotechnológií, udržateľnej 

energetiky a energie. OP KaHR nepodporoval v tomto programovom období plošné vytváranie 

inovačnej kultúry. Nešlo ani o cielenú podporu mladých inovatívnych firiem, alebo vytáranie 

priestoru pre vznik takýchto spoločností založených na výsledkoch výskumu a vývoja. 

V Českej republike bolo napríklad z OP Podnikání a inovace podporené vytváranie prostredia 

pre inovatívne hi-tech firiem, a to aj prostredníctvom budovania a rozvoja podnikateľských 

inkubátorov, inovatívnych centier, vedecko-technických parkov a sietí Business Angels. Práve 

takáto podpora v slovenskom inovačnom systéme chýba. Nové firmy založené na výsledkoch 

výskumu a vývoja tak nemajú šancu získať na svoj rozbeh podmienky netrhového charakteru 

a pomoc pri svojom podnikaní. Naopak podpora z OP KaHR bola smerovaná priamo do už 

existujúcich a často zabehnutých firiem, čo síce na jednej strane uľahčilo implementáciu 

programu, ale na druhej strane nevytvorilo predpoklady na zlepšenie inovačného prostredia.  

V rámci OP KaHR boli použité v podmienkach VaV využívané finančné nástroje v rámci 

Programového obdobia 2007 - 2013 zamerané na financovanie MSP. V rámci OP KaHR, bolo 

viac ako 40% celkových alokácií alokovaných na podporu transferov technológií a zavádzania 

inovácií v podnikateľskom sektore. Podpora na účely implementácie technológie do výrobných 

procesov bola poskytnutá viac ako tisícke podnikateľských subjektov. V kontexte realizácie 

OP VaV minulom programovom období bola absorpčná schopnosť v prostredí výskumu a 

vývoja na Slovensku niekoľkokrát väčšia, než skutočná alokácia OP. V rámci jednotlivých 

výziev na predkladanie projektov bol počet predložených projektov vždy 3 až 5x vyšší, než 

bolo možné podporiť v rámci dostupných alokácií.  

Skúsenosti z predchádzajúceho programového obdobia ukázali potenciál využívania 

finančných nástrojov a existujúceho reálneho záujmu o ne. Z celkovej alokovanej sumy 1 131 

mil.  EUR v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bolo 
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7,70% využitých vo forme finančných nástrojov v rámci iniciatívy JEREMIE, čo predstavovalo 

87,12 mil. EUR. Podľa konečných čísel implementácie programu JEREMIE bolo konečným 

príjemcom vyplatených celkom 301 mil. EUR, čo predstavuje konečnú sumu úverov vrátane 

vlastného kofinancovania bánk, a boli aplikované v oblastiach: 

 zníženia ich požiadaviek na zábezpeky voči určitým spoločnostiam a tým podporiť 

investovanie do projektov s vyšším rizikom, ktoré by inak neboli schopní podporiť,  

 prispenia k realizovateľnosti a financovateľnosti projektov v oblasti výskumu, vývoja a 

inovácií pomocou zníženia nákladov spoločností na financovanie projektov,  

 pomoci spoločnostiam, ktoré obvykle nemajú dostatočnú zábezpeku alebo vlastné 

finančné prostriedky na ručenie za pôžičku,  

 pomoci prijímateľom, ktorí sa snažia o získanie a/alebo vývoj nových technológií.  

 

2.3. Infraštruktúry (vzdelávacie, výskumné, NGO, podnikateľské VaV 

kapacity) a technické vybavenie 

Podpora budovania, modernizácie a manažmentu výskumných infraštruktúr podlieha 

národným špecifikám. V podmienkach SR neexistoval pred rokom 2007 prakticky žiadny 

systém podpory výskumnej infraštruktúry porovnateľný s ostatnými štátmi EÚ. K významnej 

pozitívnej zmene došlo až v programovom období rokov 2007 – 2013, kedy bol zahájený 

proces budovania výskumných infraštruktúr predovšetkým investíciami zo štrukturálnych 

fondov EÚ – OP Výskum a vývoj s účasťou všetkých typov organizácií (štátnych, verejných, 

podnikateľských a neziskových). Pre SR bola v roku 2007 charakteristická vysoká miera 

plošnej zastaranosti výskumných infraštruktúr na všetkých úrovniach – táto situácia bola 

spôsobená viac ako 15 ročnou prestávkou v systémovom financovaní výskumných 

infraštruktúr. 

Táto situácia spôsobila, že až investície do výskumnej infraštruktúry z OP Výskum a vývoj 

umožnili postupne vyprofilovať na Slovensku ekosystém výskumných infraštruktúr. V zmysle 

vyššie uvedeného existujúcu výskumnú infraštruktúru podľa typov projektov z OP Výskum 

a vývoj môžeme rozdeliť do 8 typov: 

 centrá excelentnosti,  

 výskumno-vývojové centrá,  

 kompetenčné centrá,  

 infraštruktúra aplikovaného výskumu a transferu technológií,  

 vzdelávacie infraštruktúry vysokých škôl,  

 všeobecná výskumná infraštruktúra – modernizácia prístrojového vybavenia 

výskumných inštitúcií,  

 verejná centrálna výskumná infraštruktúra,  

 univerzitné vedecké parky (UVP) a výskumné centrá (VC).  
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2.3.1. Centrá excelentnosti (CE)9 

Išlo o menšie typy projektov pre akademické inštitúcie, schválené vo veľkom počte a 

zamerané najmä na materiálový výskum, nanotechnológie, ochranu životného prostredia, 

biomedicínu,biotechnológie a pôdohospodársky výskum. Napriek istej nekoncepčnosti pri 

vzniku CE predstavujú prvý krok k budovaniu integrovanejšej výskumnej infraštruktúry. 

Zároveň sa v nich začali vytvárať spolupráce medzi jednotlivými partnermi, ktoré sa využívali 

aj v ostatných projektoch. Bol to prvý nevyhnutný krok k tomu, aby sa infraštruktúra 

výskumných organizácií dostala na úroveň porovnateľnú s ostatnými štátmi EÚ. 

V rámci troch výziev na vybudovanie centier excelentnosti bolo celkovo podporených 102 

projektov, z ktorých vzniklo 67 centier. Najviac účastí bolo v Košickom (36) a Bratislavskom 

kraji (35). Na druhej strane v Trnavskom to bolo len 5 projektov a v Trenčianskom kraji 

dokonca len 2. Úspešnosť podľa centier excelentnosti v podstate kopíruje schopnosť vedcov 

v jednotlivých krajoch presadzovať sa na medzinárodnej úrovni, a to najmä v 7.RP. V ňom 

tiež dominuje BSK a čiastočne KSK. 

Najviac projektov v centrách excelentnosti bolo podporených v prioritnej oblasti materiálový 

výskum, výskum nových materiálov a nanotechnológie (27), v ochrane životného prostredia, 

poľnohospodárstve a kvalite potravín to bolo 24 projektov a v biomedicíne 

a biotechnológiách 23. V Bratislavskom kraji dominujú predovšetkým centrá excelentnosti 

zamerané na biomedicínu a biotechnológie, materiály a nanotechnológie, priemyselný 

výskum a čiastočne aj spoločenské a humanitné vedy a IKT. V Nitrianskom a Trnavskom 

kraji je to predovšetkým ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo a kvalita potravín. 

V Žilinskom je to biomedicína a biotechnológie a priemyselné technológie. V Prešovskom 

VÚC spoločenské a humanitné vedy a ochrana životného prostredia a v Košickom VÚC 

biomedicína a biotechnológie, materiálový výskum a čiastočne IKT. V Trenčianskom kraji 

boli podporené iba dva projekty, a to v materiálovom výskume.  

Podpora pre centrá excelentnosti bola v OP Výskum a vývoj značne nekoncepčná. Celkovo 

boli vyhlásené až tri výzvy. V nich vzniklo celkovo 22 centier excelentnosti v BSK a 45 

v ostatných krajoch. Pritom do druhej výzvy sa mohli zapojiť iba centrá, ktoré boli úspešné 

v prvej výzve. Až 6 centier, ktoré boli podporené v rámci prvej výzvy, už podporu v druhej 

nezískali. Prišlo teda  nielen k zvýšeniu administratívnych nárokov na žiadateľov, ktorí museli 

pripravovať dve projektové žiadosti a následne aj implementovať dva projekty, ale aj k nie 

veľmi efektívnemu využitiu finančných prostriedkov, keď v prípade 10 centier bol síce 

podporený ich vznik, ale rozvoj už nie. V rámci tretej výzvy boli navyše podporené ďalšie 

centrá, ktoré podporu nezískali v prvých dvoch výzvach. V priemere tak jedno centrum 

excelentnosti podporené z OP Výskum a vývoj získalo 3,29 mil. EUR.  

Ešte problematickejší ako systém výberu centier excelentnosti je ich počet. Vzniklo celkovo 

67 takýchto výskumných infraštruktúr s pomerne malými rozpočtami. Pritom vláda SR 

                                                   

9 http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/ 
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v rámci dlhodobého zámeru schválila 12 vecných priorít výskumu a vývoja. Tie mali okrem 

iných oblastí determinovať aj oblasti podpory výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov EÚ 

pre „sieťovanie centier excelentnosti“. Napriek tomu sa MŠVVaŠ SR v roku 2008 rozhodlo 

nepodporiť vznik jedného centra v jednej prioritnej oblasti, ale v takmer 50 odboroch vedy 

a techniky. Do tretej výzvy mohli byť preto podané len projekty z tých vedných oblastí, ktoré 

neboli podporené v prvých dvoch výzvach. Takýto prístup k podpore viedol k značnej 

fragmentácii slovenského výskumu. Problémom môže byť následne dlhodobá udržateľnosť 

takýchto centier.  
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Tabuľka 7 Prioritné oblasti centier excelentnosti v jednotlivých krajoch Slovenska 

Samosprávny kraj Prioritné oblasti VaV 

Bratislavský samosprávny kraj 

Informačné a komunikačné technológie 

Materiálový výskum, výskum nových materiálov a nanotechnológie 

Ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo a kvalita 

potravín 

Biomedicína a biotechnológie 

Spoločenské a humanitné vedy 

Trnavský samosprávny kraj Materiálový výskum, výskum nových materiálov a nanotechnológie 

Trenčiansky samosprávny kraj Nie je možné zadefinovať. 

Nitriansky samosprávny kraj Ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo a kvalita 

potravín 

Žilinský samosprávny kraj Priemyselné technológie (doprava, strojárstvo, elektrotechnika) 

Biomedicína a biotechnológie 

Banskobystrický samosprávny kraj Ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo a kvalita 

potravín 

Prešovský samosprávny kraj 
Ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo a kvalita 

potravín 

Spoločenské a humanitné vedy 

Košický samosprávny kraj 

Informačné a komunikačné technológie 

Materiálový výskum, výskum nových materiálov a nanotechnológie 

Biomedicína a biotechnológie 

Zdroj: SOVVA 

 

2.3.2. Výskumno-vývojové centrá (VVC)10 

VVC predstavujú prvé väčšie projekty zamerané na spoluprácu medzi akademickými 

a priemyselnými partnermi. Žiadateľmi boli výlučne podnikateľské subjekty, ktoré mohli 

dostať podporu v rámci pravidiel štátnej pomoci, pričom vo väčšine prípadov boli partnermi 

projektov výskumné inštitúcie z vysokoškolského sektora a/alebo ústavy Slovenskej 

akadémie vied, prípadne rezortné výskumné ústavy. 

Analýza výskumno-vývojových centier vychádza z analýzy počtu projektov, respektíve 

prijímateľov a analýzy všetkých partnerov. Do úvahy sa berie aj miesto realizácie projektu 

a nie sídlo prijímateľa. Jeden projekt tak môže byť riešený vo viacerých krajoch, čo sa 

odrazilo na počte účastí. Výskumno-vývojové centrá poskytujú lepšiu predstavu o potenciáli 

súkromného sektora zapájať sa do výskumných aktivít, ako aj o možnosti spolupráce medzi 

akademickou a priemyselnou sférou. Môžeme tak popri analýze potenciálu akademického 

sektora (centrá excelentnosti) analyzovať aj potenciál na vzájomnú spoluprácu.  

                                                   

10 http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/ 
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V rámci výskumno-vývojových centier bolo podporených celkovo 101 projektov. Podľa 

prioritných oblastí výskumu a vývoja je najviac zastúpená priorita materiálový výskum, 

výskum nových materiálov a nanotechnológií (23 projektov) pred biomedicínou 

a biotechnológiami (21) a udržateľnou energiou a energetikou (19). Naopak najmenej 

projektov bolo v oblasti ochrany prírody, poľnohospodárstvom a kvalitou potravín (10).  

V Bratislavskom kraji sú najviac zastúpené projekty v oblasti biomedicíny a biotechnológií a 

informačných a komunikačných technológií. Trnavský kraj má najväčší potenciál v oblasti 

udržateľnej energetiky a energie rovnako ako Nitriansky kraj. V Trenčianskom kraji dominuje 

materiálový výskum tak isto ako v Banskobystrickom, kde sa k nemu ešte pridáva 

priemyselný výskum. V Žilinskom je to predovšetkým materiálový výskum, v Prešovskom 

kraji biomedicína a biotechnológie a v Košickom priemyselné technológie. 

Prehľadný zoznam prioritných výskumných oblastí podľa jednotlivých krajov je uvedený 

v nasledovnej tabuľke.  

Tabuľka 8 Prioritné oblasti v jednotlivých krajoch 

Samosprávny kraj Prioritné oblasti VaV 

Bratislavský samosprávny kraj Informačné a komunikačné technológie 

Biomedicína a biotechnológie 

Trnavský samosprávny kraj Udržateľná energetika a energie 

Trenčiansky samosprávny kraj Materiálový výskum, výskum nových materiálov 

a nanotechnológie 

Nitriansky samosprávny kraj Udržateľná energetika a energie 

Žilinský samosprávny kraj Priemyselné technológie (doprava, strojárstvo, elektrotechnika) 

Biomedicína a biotechnológie 

Banskobystrický samosprávny kraj 
Materiálový výskum, výskum nových materiálov 

a nanotechnológie 

Priemyselné technológie (doprava, strojárstvo, elektrotechnika) 

Prešovský samosprávny kraj Biomedicína a biotechnológie 

Košický samosprávny kraj Priemyselné technológie (doprava, strojárstvo, elektrotechnika) 

Zdroj: SOVVA 

 

2.3.3. Kompetenčné centrá (KC)11 

Kompetenčné centrá (KC) sú prvým skutočným krokom v OP Výskum a vývoj k budovaniu 

väčších projektov integrujúcich viacero partnerov z rôznych sektorov a krajov. KC sa mali 

stať vhodným miestom, kde bude spolupracovať akademická sféra s podnikateľmi. Cieľom 

malo byť nielen vzájomné prepojenie kapacít, ale aj uľahčenie transferu poznatkov 

a technológií do praxe. Potenciál KC sa rozvinul v silnej väzbe na biomedicínu 

                                                   

11 http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/ 
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a biotechnológie, materiály a nanotechnológie, informačné a komunikačné technológie, 

oblasti špecializácie RIS3 SK. 

Celkovo na Slovensku vzniklo z OP Výskum a vývoj 8 kompetenčných centier. 3 

v Bratislavskom kraji, 2 v Košickom a Žilinskom kraji a 1 v Banskobystrickom. Avšak 

z hľadiska miesta realizácie projektov pokrývajú kompetenčné centrá celé územie SR. 

V Košickom a Žilinskom kraji majú projekty 5 miest realizácie. V Prešovskom kraji sú to 3 

miesta, v Trenčianskom a Trnavskom po 2 a v Nitrianskom a Banskobystrickom po 1.  

Z hľadiska prioritných oblastí sa budujú 3 kompetenčné centrá pre biomedicínu 

a biotechnológie, po 2 pre informačné a komunikačné technológie a materiálový výskum, 

výskum nových materiálov a nanotechnológie a jedno kompetenčné centrum je zameraná na 

priemyselné technológie.  

V Bratislavskom kraji sú alokované kompetenčné centrá v oblasti biomedicíny 

a biotechnológií, informačných a komunikačných technológií a materiálov. V Žilinskom kraji 

je to biomedicína a biotechnológie a priemyselné technológie. Košice disponujú 

kompetenčným centrom v oblasti biomedicíny a biotechnológií a v informačných 

a komunikačných technológiách. V Banskobystrickom kraji je umiestnené kompetenčné 

centrum zamerané na materiálový výskum.  

Prehľadný zoznam prioritných oblastí podľa jednotlivých krajov je v nasledovnej tabuľke. 

Tabuľka 9 Prioritné oblasti v jednotlivých krajoch 

Samosprávny kraj Prioritné oblasti VaV 

Bratislavský samosprávny kraj 

Informačné a komunikačné technológie 

Biomedicína a biotechnológie 

Materiálový výskum, výskum nových materiálov a 

nanotechnológie 

Trnavský samosprávny kraj ----------------- 

Trenčiansky samosprávny kraj ----------------- 

Nitriansky samosprávny kraj ----------------- 

Žilinský samosprávny kraj 
Priemyselné technológie (doprava, strojárstvo, 

elektrotechnika) 

Biomedicína a biotechnológie 

Banskobystrický samosprávny kraj Materiálový výskum, výskum nových materiálov 

a nanotechnológie 

Prešovský samosprávny kraj ----------------- 

Košický samosprávny kraj Biomedicína a biotechnológie  

Informačné a komunikačné technológie 

Zdroj: SOVVA 
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2.3.4. Infraštruktúra aplikovaného výskumu a transferu technológií12 

Ide o menšie projekty univerzít, SAV a jej ústavov, rezortných výskumných ústavov 

a mimovládnych organizácií, ktoré umožňovali rozvoj partnerstiev, ale nie s priemyselnými 

partnermi. V rámci týchto typov projektov bolo možné okrem realizácie samotného 

aplikovaného výskumu zriaďovať aj centrá transferu technológií. V rámci týchto výziev si 

svoje centrá vybudovalo 9 technických univerzít a jeden z ústavov SAV a SAV ako celok. 

2.3.5. Vzdelávacia infraštruktúra vysokých škôl 

Projekty boli zamerané okrem obnovy materiálnej infraštruktúry aj na zlepšenie IKT 

vybavenia. Hlavným zámerom tohto opatrenia bolo zlepšenie technickej priestorovej 

infraštruktúry. Do výziev sa však nemohli zapojiť bratislavské univerzity napriek tomu, že 

čelia podobným problémom so zastaranými budovami ako výskumné organizácie 

v ostatných regiónoch. Negatívnym dôsledkom implementácie projektov vzdelávacej 

infraštruktúry vysokých škôl bolo umelé delenie infraštruktúry vysokých škôl na iba 

vzdelávaciu a iba výskumnú časť infraštruktúry a prístrojového vybavenia, pričom sa 

navzájom formálne nemohli spoločne využívať na vzdelávaco-výskumné aktivity. 

2.3.6. Všeobecná výskumná infraštruktúra – modernizácia prístrojového vybavenia 

výskumných inštitúcií 

Išlo o projekty, ktorých cieľom nebolo vytváranie žiadnych nových výskumných centier. 

Projekty boli zamerané na obnovu, modernizáciu existujúcej, resp. nákup novej výskumnej 

infraštruktúry/prístrojov. Kým v ostatných projektoch bolo cieľom projektu nákup 

infraštruktúry, ako aj realizácia výskumných aktivít, v tomto type projektov sa po obstaraní 

plánovej výskumnej infraštruktúry projekt samotný končil, a až po jeho ukončení sa plánovala 

realizácia výskumných aktivít. 

2.3.7. Verejná centrálna výskumná infraštruktúra13 

Centrálna výskumná infraštruktúra – na rozdiel od vyššie uvedených typov veľkého množstva 

malých projektov – bola budovaná prostredníctvom 5 projektov, ktoré objemom 

investovaných finančných zdrojov predurčili tento typ výskumnej infraštruktúry za základ 

národného ekosystému výskumných infraštruktúr. Ide o verejnú výskumnú infraštruktúru, 

ktorej financovanie ako jedinej nie je podporované formou súťaže v dopytovo orientovaných 

výzvach, ale ide o priamo určené infraštruktúry, ktoré majú slúžiť celej vedeckej komunite. 

Aktuálne Slovenská republika disponuje 5 infraštruktúrami tejto kategórie, ktoré boli 

realizované 5 národnými projektami Centra vedecko-technických informácií SR:  

 Dátové centrum pre výskum a vývoj (tzv. centrálna výskumná IKT infraštruktúra),  

                                                   

12 http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/ 

13 http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/ 
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 Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku,  

 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k 

elektronickým informačným zdrojom,  

 Národná infraštruktúra pre popularizáciu a propagáciu vedy a techniky na Slovensku,  

 Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.14  

2.3.8. Univerzitné vedecké parky (UVP) a výskumné centrá (VC)15 

UVP predstavujú výskumné pracoviská najlepších slovenských univerzít a SAV, v ktorých sa 

realizuje špičkový aplikovaný výskum a realizuje prenos poznatkov z akademickej sféry do 

hospodárskej a spoločenskej praxe prostredníctvom transferu technológií (licencie, spin-off, 

alebo iné formy spracovania poznatkov). V tomto zmysle každý projekt UVP predstavoval 

kombináciu infraštruktúrneho a výskumného projektu. Ide o komplexné celky, ktoré: 

- sa zameriavajú na systematický rozvoj územia kľúčových vedeckých inštitúcií; 

- integrujú výskumnú infraštruktúru do väčšieho celku a disponujú sieťou unikátnych 

moderných výskumných prístrojov, laboratórií a pracovísk; 

- vytvárajú priestor pre akceleráciu ideí a inkubáciu inovatívnych firiem prostredníctvom 

realizácie aplikovaného výskumu; 

- disponujú veľmi kvalitným, efektívnym vedeckým manažmentom, ktorý vychádza 

z dobrých skúseností v renomovaných vedeckých parkoch, a ktorý zabezpečí 

kvalitné riadenie a udržateľnosť univerzitného vedeckého parku; 

- okrem podpory výskumu a vývoja poskytujú aj rozvojový impulz regiónu. 

Maximálna výška podpory v prípade UVP mohla dosiahnuť 40 mil. EUR. UVP boli 

realizované v rokoch 2013 – 2016 (niektoré z nich ukončili prvú etapu ich budovania až v roku 

2017). Celkový počet vybudovaných UVP na Slovensku je 7. 

- Univerzitný vedecký park Science City STU Bratislava 

- Univerzitný vedecký park „CAMPUS MTF STU“ – CAMBO 

- Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave 

- Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava 

- Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou 

znalostných technológií 

- Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity 

- Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach 

                                                   

14 Za súčasť verejnej centrálnej výskumnej infraštruktúry je potrebné považovať aj  projekt v rámci uzavretej výzvy s koordinátorom 

SAV, ktorého cieľom bolo vybudovania slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie. 

15 http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/ 
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Výskumné centrá16 

VC sa v porovnaní s UVP vyznačujú menej komplexným charakterom, a to z hľadiska 

rozvoja územia alebo z hľadiska šírky jeho zamerania. Ide o podporu špičkových laboratórií 

budovaných v konkrétnej vednej oblasti pre najlepšie výskumné inštitúcie, ktoré: 

- majú za cieľ zvýšiť kvalitu a prestíž výskumu a vývoja v oblastiach relevantných pre 

spoločenskú a hospodársku prax; 

- disponujú veľmi kvalitným, efektívnym vedeckým manažmentom, ktorý vychádza 

z dobrých skúseností v renomovaných centrách, a ktorý zabezpečí kvalitné riadenie 

a udržateľnosť výskumného centra; 

- podporia zlepšovanie prepájania domáceho a zahraničného výskumu a pomôžu 

slovenským inštitúciám aktívnejšie participovať na medzinárodných aktivitách 

výskumu a vývoja. 

Maximálna výška podpory v prípade VC mohla dosiahnuť 20 mil. EUR. VC boli realizované 

v rokoch 2013 – 2016. Celkový počet vybudovaných VC na Slovensku je 7. 

- Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach 

- Výskumné centrum Žilinskej univerzity 

- Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce 

aplikácie 

- Centrum aplikovaného výskumu SAV 

- Martinské centrum pre biomedicínu 

- Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok 

- Výskumné centrum ALLEGRO 

Centrálna výskumná infraštruktúra UVP a VC predstavuje na Slovensku 20 infraštruktúr, 

ktoré je možné považovať za infraštruktúry s výrazným potenciálom zapojenia sa do 

medzinárodných sietí infraštruktúr – najmä ESFRI a za využitia nástroja ERIC. Týchto 20 

infraštruktúr, ktoré v sebe integrujú aj menšie centrá excelentnosti a zariadenia z menších 

projektov – ako je spomínané vyššie – považujeme za výskumnú infraštruktúru národného 

významu. 

UVP a VC sú interdisciplinárne zamerané, čo znamená, že väčšina z nich nie je orientovaná 

na jednu vedeckú disciplínu/oblasť, ale sa zameriava na vybrané oblasti od materiálového 

výskumu cez IKT až po energetiku. Z uvedeného dôvodu tieto infraštruktúry nie sú nižšie 

v texte členené podľa vedných oblastí do skupín, ale sú uvedené vo forme zoznamu a každá 

infraštruktúra je popísaná z pohľadu oblasti výskumu a vývoja, na ktorú slúži. 

                                                   

16 http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/ 
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Prvých 6 typov výskumnej infraštruktúry/projektov slúžilo najmä na prvotné riešenie deficitu 

moderného prístrojového vybavenia, plošne naprieč všetkými výskumnými inštitúciami a vo 

všetkých oblastiach výskumu a vývoja (išlo o relatívne malé projekty, ktorých počet 

prevyšoval 500). Až posledné 2 typy projektov predstavovali v zmysle medzinárodných 

štandardov budovanie výskumných infraštruktúr, ktoré majú šancu sa začleniť do 

celoeurópskej siete výskumných infraštruktúr.  

2.3.9. Technické vybavenie Centier excelentnosti (CE), výskumno-vývojových centier 

(VVC), všeobecnej výskumnej infraštruktúry a Centrálnej výskumnej 

infraštruktúry  

Dátové centrum pre výskum a vývoj 

Koordinátor: Centrum vedecko-technických informácií SR 

Umiestnenie infraštruktúry: Distribuované na celom území SR 

Celkové výdavky: 33,1 mil. EUR 

RIS3 SK: Všetky oblasti RIS3 SK 

ESFRI: Výpočtová technika a spracovanie údajov (e-Infrastructures) 

Dátové centrum pre výskum a vývoj („DC VaV“) je výkonnostne a kapacitne jedným z 

najväčších riešení v oblasti IKT infraštruktúry pre výskum a vývoj v rámci Slovenska. Účelom 

bolo vybudovanie DC VaV v primárnej a záložnej lokalite a jeho postupné dobudovanie a 

modernizácia. DC VaV poskytuje pracovníkom VaV unikátny výpočtový a úložný potenciál, 

ktorý je predmetom využívania zo strany CVTI SR, verejných vysokých škôl v SR a SAV. Po 

uvedení do prevádzky DC VaV sa vytvorila nielen úložná a výpočtová kapacita, ktorá v 

podmienkach VaV na Slovensku nemá obdobu, ale vznikol aj priestor pre optimalizáciu 

výdavkov v rámci rezortu MŠVVaŠ SR vo veci centrálneho využívania a správy IKT, ako aj 

pre zníženie kapitálových výdavkov jednotlivých subjektov VaV. DC VaV poskytuje zároveň 

priestor pre aplikačné programové vybavenie, ktoré doposiaľ nemohlo byť prevádzkované, 

alebo využívané naplno, nakoľko vyžadovalo rozsiahly úložný priestor a vysokú výpočtovú 

kapacitu, ktoré neboli pred vybudovaním DV VaV k dispozícii. 

DC VaV poskytuje služby hardvérovej a softvérovej povahy prístupné celej vedeckej 

komunite. Obsahové oblasti: 

- Úložné kapacity a výpočtové kapacity ako aj špecializované aplikačné programové 

vybavenie slúžiace na realizáciu VaV úloh, najmä v oblastiach ako bioinformatika, 

biológia, matematika a štatistika, vedecko-technické výpočty, modelovanie a 

programovanie, kvantovo-chemické simulácie, paralelné výpočty a pod. Rovnako sú 

v DC VaV prevádzkované aplikácie, nástroje a systémy určené na sledovanie a 

analýzu VaV aktivít na Slovensku a poskytujú podporu pre hodnotenie a celkové 

riadenie vedy zo strany MŠVVaŠ SR. 

- V DC VaV sú umiestnené aj špecializované softvéry, aplikácie a nástroje v oblasti: 

vedecko-technické výpočty, modelovanie, návrhy algoritmov, simulácie; riešenie 

zložitých fyzikálnych problémov metódou konečných prvkov; komplexný SW balík pre 
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ekonomicko-štatistické  výpočty; vedecké SW aplikácie pre oblasť biológie; 

spracovanie dát z oblasti bioinformatiky a vedecké SW umožňujúce pokročilé 

spracovanie biologických údajov. Zároveň sú v rámci DC VaV prevádzkované 

špecializované informačné systémy a registre na celonárodnej úrovni slúžiace na 

riadenie a hodnotenie vedy. 

- V rámci projektu DC VaV bolo vybudované aj moderné, vysoko-kapacitné 

Digitalizačné pracovisko umiestnené v priestoroch CVTI SR v Bratislave, ktoré 

zabezpečuje kontinuálnu digitalizáciu zdrojov v oblasti VaV. Tie sú následne 

spracovávané a uchovávané pomocou vysoko efektívnych softvérov, ktoré 

zabezpečujú komfortný prístup a možnosti efektívneho vyhľadávania 

zdigitalizovaného obsahu. 

Centrálna infraštruktúra je určená pre cieľovú skupinu vedecká komunita – vedecko-

výskumní pracovníci SAV a akademických inštitúcii, ktorí ju využívajú najmä prostredníctvom 

aplikačného softvérového vybavenia poskytujúceho špeciálne služby podľa konkrétnych 

požiadaviek jednotlivých pracovísk.  

Personálne kapacity predmetnej infraštruktúry v súčasnosti predstavuje cca 10 interných 

odborných zamestnancov a externí odborní zamestnanci firmy zabezpečujúcej prevádzku 

dátového centra. 

Centrálnu výskumnú IKT infraštruktúru tvorí: 

 Dátové centrum pre výskum a vývoj v Žiline 

 Záložné pracovisko – Dátové centrum rezortu školstva v Bratislave 

 Digitalizačné pracovisko v Bratislave 

 

Prehľad disponibilnej infraštruktúry Dátového centra pre výskum a vývoj (výber): 

 Systémové prostredie 

Operačné systémy od spoločnosti Microsoft (Windows server 2008 R2, 

2012, 2012 R2), virtuálna infraštruktúra je poskytovaná na VMWARE na 

celkom 16tich serveroch s konfiguráciou 4x QuadCore Intel Xeon E7340 2,4 

GHz, RAM 64 GB, HDD 2x73 GB 15k RPM v RAID 1. 

 Vysoká dostupnosť systému (clustering a load-balancing) 

Služby na báze Failover Clustering a rozdeľovanie záťaže serverov 

pomocou HW load-balancerov. 

 Adresárové služby  

Active Directory doména ako centrálny register účtov. 

 Databázové prostredie (DB Microsoft SQL Server 2012 x64 Enterprise.  

Dostupnosť - 4 node failover cluster) 

 Súborové služby (typ - Centrálny súborový server) 
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Súborové služby na platforme Windows server alebo IBM SONAS 

(Škálovateľný úložný systém s vysokou kapacitou). 

 Zálohovanie  

(typ - IBM Tivoli Storage Manager ako management software pre správu 

zálohovania a obnovy dát).Viacúrovňová záloha centrálnej TSM databázy 

(disk, páska) 

 Bezpečnosť  

Šifrovanie v rámci DC VaV nie je implementované, ale prostredie ho 

umožňuje za predpokladu, že implementáciu rieši dodávateľ aplikácie. PKI 

- V rámci DC VaV je implementovaná interná certifikačná autorita. 

Certifikáty - Prostredie umožňuje použitie externých certifikátov pre služby 

publikované smerom do externého prostredia za predpokladu, že 

implementáciu rieši dodávateľ aplikácie.  

 Monitoring  

Microsoft System Center Operations Manager na sledovanie a správu 

Windows prostredia. Monitorovanie VMware. Použitie monitorovacieho 

nástroja HP Network node monitor, opensource monitoring ZABBIX 

 SW aplikácie a IS pre VaV 

MATLAB + SIMULINK – SW pre vedecko-technické výpočty, modelovanie, 

návrhy algoritmov, simulácie a pod.; COMSOL –  Nástroj  na riešenie 

zložitých fyzikálnych problémov metódou konečných prvkov; SAS – 

Komplexný SW balík pre ekonomicko-štatistické  výpočty; Vedecké SW 

aplikácie pre oblasť biológie - ADICyt, Logit, ExProf, InDelFinder, Adprot; 

Softvér na spracovanie dát z oblasti bioinformatiky - SRS a Bionumerics; 

Vedecké SW umožňujúce pokročilé spracovanie biologických údajov; 

ROSETTA + PRIMO – digitálny repozitár s vyhľadávačom; SK CRIS - 

Informačný systém o vede; Centrálny register záverečných a kvalifikačných 

prác (CRZP) a Systém na kontrolu originality záverečných a kvalifikačných 

prác (ANTIPLAG); Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 

(CREPČ) a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ); 

bibliografická databáza slovenských vedeckých časopisov (SCIDAP); 

Portál Integrovaného systému služieb (ISS) zastrešujúci poskytovanie 

služieb infraštruktúry DC VaV; Archívy vybraných elektronických 

informačných zdrojov pre VaV; Virtuálny vedecko-popularizačný portál 

Schola LUDUS online a pod. 

Budovanie výskumnej infraštruktúry technického a softvérového vybavenia a súvisiacich 

služieb pre potreby vedeckej komunity je jednou z priorít EÚ v oblasti podpory rozvoja 

znalostí a technológií. Prostredníctvom projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové 

centrum pre výskum a vývoj  boli vytvorené technické podmienky na zabezpečenie 

komplexnej informačnej podpory vedy a výskumu na Slovensku vo všetkých prioritných 

oblastiach identifikovaných EÚ.  
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CVTI SR ako prevádzkovateľ celoštátneho informačného systému pre výskumné informácie 

bolo zapojené do prípravy podkladov do štúdie, vytvorenej pre Science and Technology 

Options Assessment (STOA) pri  Európskom parlamente. V rámci štúdie Measuring scientific 

performance for improved policy making je konštatovaná potreba rozvoja Európskej 

infraštruktúry výskumných informácií, založenej na báze štandardov EÚ pre tieto informácie 

(formát CERIF). V rámci štúdie je Slovensko zaradené medzi 7 krajín EÚ, ktoré prevádzkujú 

národný systém výskumných informácií CRIS. CVTI SR je od roku 2007 aktívne zapojené do 

činnosti medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie EuroCRIS (Current Research 

Information System), pričom zástupca CVTI SR je od roku 2011 členom Rady EuroCRIS. 

Centrálny register záverečných prác a kvalifikačných prác prevádzkovaný spolu s 

antiplagiátorským systémom sa stal v roku 2013 víťazom súťaže European Prize for 

Innovation in Public Administration“ v kategórii „Iniciatívy v oblasti vzdelávania a výskumu“, 

organizovanej Európskou komisiou (Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie). Výstupy 

medzinárodného projektu IPPHEAE (2010-13) skúmajúce povedomie o plagiátorstve v 

krajinách EÚ konštatujú, že Slovensko urobilo obrovský krok vpred v oblasti boja s 

plagiátorstvom. 

Poskytnutie kvalitnej, vysokovýkonnej IKT infraštruktúry a aplikačného programového 

vybavenia vedecko-výskumnej komunite má pozitívny dopad na spoločensko-hospodársky 

význam z hľadiska dostupnosti a podpory pre vedeckých a výskumných pracovníkov, najmä 

v preferovaných oblastiach materiálového výskumu, nanotechnológií, biotechnológií, 

moderných chemických technológií, biomedicíny a pod. Vybudovaná infraštruktúra a 

aplikačné programové vybavenie poskytujú široké možnosti pre vysokorýchlostné počítanie, 

veľké úložné kapacity, ako aj možnosti digitalizácie. Požiadavky vedecko-výskumných 

pracovníkov sú finančne náročné a ich centrálnym poskytnutím sa významne šetria vysoké 

náklady na ich obstaranie. 

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie 

Koordinátor: Výpočtové stredisko SAV 

Partner 1: Slovenská technická univerzita Bratislava 

Partner 2: Ústav informatiky SAV 

Partner 3: Technická univerzita v Košiciach 

Partner 4: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Partner 5: Ústav experimentálnej fyziky SAV 

Partner 6: Žilinská univerzita v Žilina 

Umiestnenie infraštruktúry: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, 

Žilinský kraj 

Celkové výdavky: 26,0 mil. EUR 

RIS3 SK: Všetky oblasti RIS3 SK 

ESFRI: Výpočtová technika a spracovanie údajov (e-Infrastructures) 

Projekt na vybudovanie infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie je vyvolaný kľúčovou 

národnou úlohou pozdvihnúť univerzitné, vysokoškolské, vedecké a odborné pracoviská 
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SAV a  výskumno-vývojové inštitúcie v SR na konkurencieschopnú úroveň v rámci 

Európskeho výskumného priestoru. 

Z hľadiska vedomostného v oblasti informatiky a využívania výpočtovej techniky sú tieto 

inštitúcie schopné a pripravené. Ich konkurencieschopnosť bola obmedzená absenciou 

vysokovýkonných výpočtových technológií, umožňujúcich vo všetkých oblastiach 

počítačového modelovania postupný prechod od hrubých priblížení k reálnym systémom. 

Vysokovýkonné počítače ako i viaceré menšie výkonné počítačové systémy tvoria základnú 

výkonnostnú konfiguráciu a boli inštalované vo vybraných lokalitách – Žiline, Banskej Bystrici 

a Košiciach a pripojené do siete SANET. Ich výpočtový výkon a využívanie sú dostupné 

prostredníctvom siete SANET, rôznych gridových iniciatív, ale predovšetkým v zdieľanom 

prostredí SlovakGridu. Vysokorýchlostná komunikačná sieť SANET je zárukou spoľahlivej 

výmeny dát získaných z vedecko-technických výpočtov v jednotlivých superpočítačových 

centrách a gridovej infraštruktúry medzi spoločnými dátovými úložiskami a umožní spoľahlivé 

prepojenie na budúce národné dátové repozity pre účely dlhodobého archivovania 

experimentálnych dát a vedecko-technických informácií. Rozložením výkonov jednotlivých 

počítačových systémov získaných realizáciou projektu, získala slovenská vedecko-

výskumná a akademická obec jeden superpočítačový systém a štyri vysokovýkonné klastre 

v gridovej infraštruktúre. 

Vznik vysokošpecializovaného distribuovaného kolektívu hlavného partnera a partnerov 

projektu so špičkovými znalosťami technológie superpočítačov a gridových technológií, ich 

programovania, prevádzky, sprístupňovania výpočtových služieb, garantoval rozvoj 

distribuovaného vysokovýkonného počítania, čo prinieslo novú kvalitu do realizácie vedecko-

technických výpočtov na Slovensku. S tým je spojený aj vývoj nových algoritmov 

a paralelných metód výpočtu. Vysokovýkonné počítanie má v Žilinskom, Banskobystrickom 

a Košickom kraji 5 nových pracovísk. V Žiline 1 gridové a 1 superpočítačové, v Banskej 

Bystrici 1 gridové a v Košiciach 2 gridové. 

Parametre: 

 váži 3 100 kg a ďalšie potrebné technológie takmer 2 000 kg; 

 jeho veľkosť sa dá prirovnať k skrini (2 m vysoký, 80 cm široký, 1,8 m hlboký); 

 má 3 072 procesorových jadier (bežné PC majú 2 až 8 jadier); 

 na každé jadro CPU pripadá 8 GB RAM pamäte - spolu 24 TB RAM - 24 000 GB 

(bežné PC alebo notebooky majú 2-4 GB); 

 má 3-tisíc krát väčší výpočtový výkon 94,4 TFLOP/s ako bežné PC (20-30 GFLOP/s). 

2.3.10. Infaštruktúry podporené z OP KaHR 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rámci OP KaHR 2007-2013 a opatrenia 

„1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov, Podpora budovania hnedých a zelených 

priemyselných parkov“ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok s cieľom poskytnutia pomoci a podpory verejného sektora pri budovaní 
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infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb prostredníctvom revitalizácie 

bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít s pozitívnym dopadom na tvorbu nových 

pracovných príležitostí a podnikateľských aktivít v regiónoch, ako aj podpora budovania 

zelených priemyselných parkov. 

V rámci tejto výzvy boli oprávnené aktivity zamerané na výstavbu a revitalizáciu infraštruktúry 

hnedých priemyselných parkov (rekonštrukcia a modernizácia, prípadne rozšírenie bývalých 

priemyselných a podnikateľských lokalít pre ďalšie trvalo udržateľné investície na sanáciu a 

obnovu verejnej infraštruktúry podporujúce podnikanie) a výstavbu zelených priemyselných 

parkov. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre výzvu KaHR-12VS-0801 bola stanovená na    

1 400 000 000 Sk (46 471 486,42 EUR) a pre výzvu KaHR-12VS-0901 na 50 000 000 EUR. 

Na podporu zelených priemyselných parkov bol stanovený limit maximálne 40 % alokácie 

výzvy, t. j. 20 mil. EUR. Finančná pomoc bola poskytovaná formou NFP. NFP sa poskytovala 

formou refundácie, predfinancovania, alebo ich vzájomnej kombinácie. Pomoc sa 

poskytovala na princípe spolufinancovania oprávnených výdavkov. NFP boli poskytnuté 9 

priemyselným parkom s plánom vytvoriť 2 227 pracovných miest.  

Na základe údajov MH SR o sledovaní plnenia stanovených indikátorov pri poskytnutí NFP 

bolo k 31.12.2017 v rámci OP KaHR vytvorených v 9 podporených PP súhrnne 1 483 

pracovných miest, čo predstavuje 66,59 % z plánovaného počtu pracovných miest. Najviac 

miest bolo vytvorených v PP Bardejov (457, čo je 182,80 % z plánovaných pracovných miest) 

a v PP v Trnave (264 pracovných miest, teda 58,67 % z plánovaných pracovných miest). PP 

Bardejov je zároveň v rámci podpory KaHR aj najúspešnejším parkom na základe plnenia 

indikátora vytvorených pracovných miest voči plánovaným pracovným miestam.  

V prípade porovnávania plánovaných a skutočne vytvorených pracovných miest v 

priemyselných parkoch v rámci podpory 1.2 SOP PS a KaHR je možné sledovať rastúci trend 

vývoja skutočne vytvorených pracovných miest v čase. K 31.12.2017 bolo skutočne 

vytvorených 66,59 % pracovných miest z pôvodne plánovaných miest. 
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Tabuľka 10: Ukazovatele o podporených PP v rámci OP KaHR 

Priemyselný park Počet plánovaných 

pracovných miest zo 

zmluvy o NFP 

Vytvorené pracovné 

miesta k 31.12.2017 

Podiel vytvorených voči 

plánovaným pracovým 

miestam 

Gelnica 241 48 19,92% 

Stropkov 62 38 61,29% 

Tornaľa 240 258 107,50% 

Trnava 450 264 58,67% 

Levice 122 147 120,49% 

Levoča 500 91 18,20% 

Bardejov 250 457 182,80% 

Palárikovo 240 180 75,00% 

Krompachy 122 0 0,00% 

Spolu 2 227 1 483 66,59% 

 

Zdroj: Analýza priemyselných parkov SR, máj 2018 
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2.3.11. Strategická výskumná infraštruktúra národného významu17 

Univerzitný vedecký park SCIENCE CITY STU BRATISLAVA 

Koordinátor: Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Partner 1: Elektrotechnický ústav SAV 

Partner 2: Ústav anorganickej chémie SAV 

Umiestnenie infraštruktúry: Bratislavský samosprávny kraj 

Celkové výdavky (I fáza): 38,4 mil. EUR 

RIS3 SK: IKT, materiálový výskum a nanotechnolégie, biotechnológia a biomedicína, 

pôdohospodárstvo a životné prostredie 

ESFRI: Fyzikálne vedy a inžinierstvo, zdravie a strava, životné prostredie 

Univerzitný vedecký park STU Bratislava – SCIENCE CITY BRATISLAVA je vybavený 

modernou výskumnou infraštruktúrou nachádzajúcou sa na rozlohe takmer 30 000 m2. 

Výskumné aktivity sú orientované na riešenie tém s vysokou mierou inovácií, predovšetkým 

vo využití informačných a komunikačných technológií, v elektrotechnickom, chemickom, 

strojárskom priemysle a v stavebníctve, v nových priemyselných odvetviach využívajúcich 

nanotechnológie a poznatky z priemyselnej biotechnológie. 

Univerzitný vedecký park je zameraný na aplikovaný výskum: 

 informačné a internetové technológie, cloud, elektroniku, fotoniku, energetiku a 

nanotechnológie;  

 elektrotechniku, automatizované a riadiace systémy, chemické inžinierstvo, stavebné 

inžinierstvo;  

 priemyselné biotechnológie (produkcia metabolitov využiteľných v potravinárskom, 

chemickom a farmaceutickom priemysle, ako aj v poľnohospodárstve 

(agrobiotechnológie) a ochrane životného prostredia; 

 biomateriály (biodegradabilné plasty, náhrady kožného krytu, biokompatibilné 

implantáty), bioremediačné technológie (ekobiotechnológie), biotechnologická 

dekontaminácia pôdy a vody;  

 energetické nosiče (biotechnológia výroby bioplynu z poľnohospodárskych odpadov, 

bionafta a bioetanol); bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb; 

 skvalitňuje vybavenie laboratórií, do ktorých pribúdajú špičkové prístroje; 

 zvyšuje renomé a atraktívnosť technického vzdelávania a univerzitného vedeckého 

výskumu; 

 podporuje vytváranie partnerstiev medzi univerzitami a podnikmi a posilňuje transfer 

vedeckých poznatkov do praxe; 

                                                   

17 NIP SR 2019 určí kľúčové programy a projekty, prostredníctvom ktorých sa vybuduje nová infraštruktúra v SR, resp. sa zlepší stav 

existujúcej infraštruktúry, s cieľom postupne naplniť dlhodobé rozvojové potreby Slovenskej republiky 

(https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/narodny-investicny-plan/vladne-materialy/cestovna-mapa-k-narodnemu-

infrastrukturnemu-planu-sr-na-roky-2018-2030/index.html) 
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 podporuje zapojenosť školy do medzinárodných výskumných konzorcií a 

nadnárodných projektov; 

 vytvára podmienky pre vznik inovatívnych firiem typu spin-off a start-up, schopných 

prenášať výsledky výskumu a vývoja do hospodárskej praxe; 

 zameriava sa na oblasti výskumu, ktoré majú potenciál rozvíjať inovatívne sektory 

ekonomiky, čo je nevyhnutný predpoklad pre udržanie zamestnanosti a dlhodobú 

konkurencie schopnosť Slovenska. 

V priestoroch SCIENCE CITY sa nachádza  približne 60 laboratórií (napríklad: Výskumné 

centrum používateľského zážitku UX@FIIT, Laboratórium Multimediálne telekomunikačné 

systémy a siete, Výskumné centrum počítačových technológií, Laboratórium  vnorených 

systémov, Materiálové laboratóriá, Laboratórium štruktúry látok, Spektroskopické 

laboratórium, Analytické laboratórium, Elektrochemické laboratórium, Laboratórium 

roztavených solí, Korózne laboratórium, Laboratórium termickej analýzy, Kalorimetrické 

laboratórium, Kvantovochemické výpočty, Laboratórium Biomasy, Laboratórium 

Automatického Riadenia a Mechatroniky, Laboratórium Modelovania a Riadenia 

Technologických a výrobných procesov, Technologické Centrum Spracovania Plastov, 

Laboratórium Práškových Materiálov, Laboratórium Merania Vlastností Partikulárnych 

Materiálov, Bioreaktorové Laboratórium, Centrum pre nanodiagnostiku a iné). Kapacitne je 

SCIENCE CITY naprojektovaný pre 350 stálych pracovníkov a približne 50 externých – spolu 

teda SCIENCE CITY ponúkne takmer 400 pracovných pozícií. Aktuálne je obsadený na 97%. 

Univerzitný vedecký park „CAMPUS MTF STU“ – CAMBO 

Koordinátor: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovo – technologická 

fakulta so sídlom v Trnave 

Umiestnenie infraštruktúry: Trnavský samosprávny kraj 

Celkové výdavky: 42 mil. EUR 

RIS3 SK: Materiálový výskum a nanotechnológie, IKT 

ESFRI: Fyzikálne vedy a inžinierstvo 

 
Univerzitný vedecký park  Slovenskej technickej univerzity v Trnave – CAMBO („UVP STU 

Trnava - CAMBO“) je špičkovou infraštruktúrou pre oblasť materiálového inžinierstva v oblasti 

iónových a plazmových technológií, automatizácie a informatizácie priemyselných procesov. 

Unikátne prístroje a zariadenia tvoria vedecko-výskumnú základňu pre aplikáciu iónových a 

plazmových technológií vo fyzikálnom a materiálovom inžinierstve a v nanotechnológiách. Je 

vybavené špičkovými technológiami na modifikáciu a analýzu povrchových, podpovrchových 

a tenkých vrstiev tuhých látok s využitím pôsobenia urýchlených iónov a plazmy, modernými 

i špecifickými riadiacimi systémami pre riadenie výrobných i technologických procesov a 

výskum a vývoj v širokej oblasti hardvérových, komunikačných a softvérových prostriedkov 

automatizovaného riadenia, znalostných systémov, archivácie a distribúcie poznatkov na 

nadradené systémy. Súčasťou projektu sú aj dva nové pavilóny s laboratóriami pre potreby 

výskumu, situované do areálu CAMPUS MTF STU v Trnave: 
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 SlovakION (Slovenské iónové centrum) – vedecké pracovisko pre materiálový 

výskum a nanotechnológie 

 Vedecké pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov 

 

Primárnymi cieľmi UVP STU Trnava CAMBO a SlovakION je zvýšenie dlhodobej 

konkurencieschopnosti SR v oblasti materiálového výskumu na báze iónových a plazmových 

technológií, podpora transferu technológií a inovácií do praxe. 

Špičkový základný a aplikovaný výskum a vývoj v prostredí UVP STU Trnava CAMBO je 

zameraný do zodpovedajúcich oblastí VaV vo vybraných odboroch vedy a techniky: 

 Materiálový výskum a nanotechnológie so zameraním na výskum a vývoj 

progresívnych materiálov a nanomateriálov na báze iónových zväzkov a plazmy, 

environmentálne vhodných materiálov na spájanie pri nízkych teplotách, v oblasti 

kompozitných materiálov, ľahkých kovových materiálov a nekovových materiálov. 

Vedecké centrum materiálového výskumu má laboratóriá so zameraním na 

technológie iónového zväzku, plazmatické modifikácie a depozície, analytické 

metódy, počítačové modelovanie. 

 Automatizované systémy riadenia výrobných a technologických procesov so 

zameraním na výskum a vývoj informačných, komunikačných a riadiacich štruktúr 

podniku z hľadiska znalostných systémov na všetkých jeho úrovniach. Vedecké 

pracovisko Automatizácie a Informatizácie Výrobných Procesov a Systémov je 

orientované na progresívne trendy a technológie „fabriky budúcnosti“, ktorými sú 

najmä budovanie znalostných systémov a súvisiacich databáz, vizualizácia a 

optimalizácia na všetkých úrovniach informačných a riadiacich štruktúr podniku 

sledujúca nielen ekonomické, ale i energetické ukazovatele, informačnú bezpečnosť, 

mobilné a bezdrôtové technológie a trvalo udržateľný rozvoj. 

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave 

Koordinátor: Univerzita Komenského v Bratislave 

Partner 1: Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Partner 2: Ústav zoológie SAV 

Umiestnenie infraštruktúry: Bratislavský samosprávny kraj 

Celkové výdavky (I fáza): 39,5 mil. EUR 

RIS3 SK: Biotechnológie a biomedicína 

ESFRI: Zdravie a strava, životné prostredie 

Hlavným cieľom Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave (UVP 

UK) je podpora aplikovaného výskumu v oblasti molekulárnej, environmentálnej medicíny, 

biotechnológií a transfer jeho výsledkov do praxe. UVP UK má vybudovanú prístrojovú 

infraštruktúru a laboratórne zariadenia na úrovni kvalitných zahraničných pracovísk. Zázemie 

UVP UK tvorí 80 laboratórií, napr. laboratória pre biotechnológiu, molekulárnu biológiu a 

genetiku. 
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Funkčné jednotky UVP UK sú tvorené predovšetkým špecializovanými laboratóriami so 

state-of-the-art infraštruktúrou a technológiami odrážajú špecializáciu a expertízu 

zodpovedných vedúcich výskumných pracovníkov - genomické centrum, ktoré je vybavené 

prístrojmi sekvenátormi 2. generácie a pridruženými pomocnými a verifikačnými 

technológiami, ako aj laboratórium bunkových kultúr a rekombinantných proteínov, ktoré 

slúžia na funkčnú validáciu potencionálnych biomárkerov. Výskumná infraštruktúra UVP UK 

je sústredená na jednom mieste a je budovaná ako funkčné samostatné celky, ktoré boli 

vytvárané nadčasovo s predpokladom budúceho rastu a možnosťou rozvoja ich samotných, 

alebo v rámci partnerstiev z vedeckej, alebo súkromnej sféry z celého sveta. Výhodou 

funkčných celkov vedeckej infraštruktúry UVP UK je možnosť ich prepojenia resp. kooperácie 

medzi sebou, čo je predpokladom k významnejším, hodnotnejším, rýchlejším a 

aplikovateľnejším výsledkom. Výskumná infraštruktúra UVP UK spĺňa všetky predpoklady 

pre zapojenie do národnej a nadnárodnej siete výskumných infraštruktúr. 

Vedecký park je špecializovaným výskumným a vývojovým pracoviskom UK s prioritným 

zameraním na oblasť biomedicíny, enviro-medicíny a biotechnológií. Okrem vlastných 

zamestnancov využívajú jeho infraštruktúrne kapacity aj zamestnanci ostatných fakúlt, 

zároveň formou spoločných pracovísk integruje spoločné výskumné činnosti pracovísk 

univerzity lokalizovaných v rôznych častiach mesta. 

UVP UK ako pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave spolupracuje s mnohými vysoko 

renomovanými vedcami univerzity, pričom mnohí z nich sú uznávanými špecialistami v 

relevantných oblastiach.  

Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava 

Koordinátor: Slovenská akadémia vied 

Partner 1: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Partner 2: Univerzita Komenského v Bratislave 

Partner 3: Ústav experimentálnej endokrinológie SAV 

Partner 4: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV 

Partner 5: Ústav experimentálnej onkológie SAV 

Partner 6: Ústav merania SAV 

Partner 7: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 

Partner 8: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV 

Partner 9: Virologický ústav SAV 

Umiestnenie infraštruktúry: Bratislavský kraj  

Celkové výdavky: 39,5 mil. EUR 

RIS3 SK: Biotechnológie a biomedicína 

ESFRI: Zdravie a strava 

Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava (UVP BIOMED) je modernou 

infraštruktúrou pre základný, translačný a klinický biomedicínsky výskum, ktorá koncentruje 

a integruje špičkové ľudské a prístrojové kapacity a umožňuje ich efektívne využitie na 

dosiahnutie pokroku v porozumení biologických javov a závažných ľudských chorôb a v 
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transfere poznatkov do praxe. Kľúčovým prvkom tejto infraštruktúry je nový Pavilón 

lekárskych vied v areáli SAV, ktorý je od 01.01.2016 sídlom väčšiny partnerských inštitúcií 

konzorcia a tým poskytuje podmienky na sústredenie kritickej masy výskumníkov a zariadení 

a umožňuje rozvoj moderných interdisciplinárnych prístupov. 

Základný a aplikovaný výskum v UVP BIOMED je zameraný na spoločensky najzávažnejšie 

ochorenia, akými sú rakovina, poruchy srdcovocievneho systému, cukrovka, 

obezita,   autoimunitné poruchy, neurologické a infekčné choroby. Výskum sa okrem iného 

zameriava aj na využitie pokročilých terapií napr. pomocou kmeňových buniek, či na 

vývoj  najmodernejších diagnostických postupov.  

Základný a aplikovaný výskum v prostredí UVP BIOMED je zameraný na zodpovedajúce 

oblasti VaV v nasledujúcich rozvojových tendenciách: 

 Technológie a služby pre podporu zdravia, aktívneho života, zdravotnú starostlivosť,  

diagnostiku, liečbu a zdravý život obyvateľstva. 

 Uplatnenie a nové príležitosti pre mladých ľudí v meniacich sa podmienkach. 

 Podpora zdravia a kvality života starnúcej populácie.  

 Výskum, vývoj a implementácia nových technológií vo výskume, vývoji a v praxi. 

 Transfer najmodernejších technológií a know-how zo zahraničia na Slovensko. 

 Inteligentné technológie so zameraním na špeciálne medicínske postupy, chemické 

a farmaceutické substancie. 

Pavilón lekárskych vied (PLV) vybudovaný v rámci UVP BIOMED má laboratórne a 

kancelárske priestory s rozlohou viac než 18 000 m2, v ktorých aktuálne pôsobí viac než 500 

výskumníkov. Súčasťou PLV ako aj ďalších budov UVP BIOMED sú laboratóriá s unikátnym 

prístrojovým vybavením využívaným na výskum pomocou progresívnych technológií 

súčasnej genomiky, proteomiky, metabolomiky, cytoanalytiky a biozobrazovania. Okrem toho 

sa v rámci UVP BIOMED vybudovalo zariadenie na chov malých laboratórnych zvierat v 

štandardných aj sterilných podmienkach na účely in-vivo modelových, toxikologických, 

terapeutických a behaviorálnych experimentov. PLV má tiež vybudovanú klinickú jednotku s 

ambulanciami pre klinický výskum a zdravotnícku preventívno-intervenčnú starostlivosť o 

pacientov s poruchami metabolizmu. UVP BIOMED tak poskytuje špičkové vybavenie pre 

výskum v oblasti genetiky, molekulárnej a bunkovej biológie, biochémie, fyziológie a klinickej 

biomedicíny, ktoré je svojím spektrom a komplexnosťou unikátne v SR. 

Vzhľadom na skutočnosť, že partnermi sú popredné pracoviská v oblasti biomedicínskeho 

výskumu zo SAV a UK, UVP BIOMED má rozsiahle väzby na Európsky výskumný priestor 

(vrátane niekoľko desiatok spolupracujúcich pracovísk) najmä v súvislosti s účasťou vo 

veľkých projektových konzorciách Rámcových programov EÚ, t. j. FP6/FP7, COST, ERA-

NET a programov Horizon2020.Spoločensko-hospodársky prínos UVP BIOMED spočíva 

najmä v tom, že v ňom dochádza ku koncentrácii vedeckých kapacít podieľajúcich sa na 

riešení problémov základného a aplikovaného výskumu v oblasti biomedicíny. Tento výskum 

je primárne zameraný na moderné civilizačné ochorenia, akými sú nádorové choroby, 
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choroby srdcovocievneho systému, poruchy metabolizmu ako napr. cukrovka, obezita alebo 

poruchy imunity, a ktoré sú nielen medicínskym, ale aj spoločenským a ekonomickým 

problémom. Výskum sa okrem iného zameriava aj na využitie pokročilých terapií napr. 

pomocou kmeňových buniek, či vývoj najmodernejších diagnostických postupov s využitím 

sekvenovania ľudského genómu a iných molekulárnych analýz. 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných 

technológií 

Koordinátor: Technická univerzita v Košiciach 

Partner 1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Partner 2: Prešovská univerzita v Prešove 

Umiestnenie infraštruktúry: Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj 

Celkové výdavky (I fáza): 35 mil. EUR 

RIS3 SK: Informačné a komunikačné technológie („kybernetický priestor 

“,„Interdisciplinárna aplikácia IKT“), udržateľná energetika 

ESFRI: e-Infraštruktúry, energetika, fyzikálne vedy a inžinierstvo 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných 

technológií („UVP TECHNICOM“) je budovaný s cieľom pôsobiť ako medzinárodne uznávané 

centrum výskumu a transferu technológií v oblasti inovačných aplikácií s podporou 

znalostných technológií. Je zameraný na podporu a zabezpečenie rozvoja platformy 

špičkového cieleného  aplikovaného výskumu a vývoja (VaV) tak, aby táto bola schopná 

poskytovať relevantné aplikačne zamerané výskumné, vývojové a inovačné služby pre  

úspešné  transferovanie  poznatkov a produktov z garančných centier excelentného  

výskumu (CEV) zainteresovaných strán do praxe.  Súčasne, okrem iného, UVP 

TECHNICOM významne prispieva vhodnými pred-inkubačnými službami k akcelerácii 

podnikateľských zámerov smerujúcich k vytváraniu (inkubácii) nových „spin-off, resp. start-

up“ firiem postavených predovšetkým na báze znalostí získaných vo VaV. 

Špičkový aplikovaný VaV v prostredí UVP TECHNICOM je zameraný do piatich odborov vedy 

a techniky: 

1. Informačné a komunikačné technológie s väzbou na dve CEV pre znalostné systémy: 

inteligentne rečové komunikačné systémy; 3D / stereoskopické zobrazovacie 

systémy, navigácia a rozhrania človek - výpočtový systém, virtuálna realita; IT 

nástroje a služby pre analýzu procesov; integrované „cloud“  technológie a služby; 

umelá inteligencia pre „smart“ systémy; nedeštruktívna diagnostika procesov. 

Inteligentné aplikácie pre koncepty „SmartCity“ a „SmartData“. Relevantná 

spolupráca s Kompetenčným centrom ZATIPS (Podpora pre spoločné VaV projekty 

a pracoviská s  komerčnými firmami v oblasti progresívnych aplikácii IKT 

multimediálne komunikácie, informačná bezpečnosť, inteligentné dátové analýzy, 

riešenia procesov vnímania a kognície); 

2. Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy s väzbou na jedno CEV: UWB 

senzorové systémy - spoločné pracovisko TUKE a TU Ilmenau Service GmbH-
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ILMSENS; autonómne elektromechanické systémy; inžiniering inovácii v energetike; 

inteligentné autonómne komponenty pre produkčné systémy. Integrálna VaV 

spolupráca s Kompetenčným centrom ZATIPS; 

3. Strojárstvo s väzbou na jedno integrované CEV: modelovania a simulácia 

mechanických a mechatronických sústav; rekonfigurovateľné inteligentné robotické a 

výrobné systémy; vývoj a realizácia  prototypových výskumných zariadení; technické, 

environmentálne a humánne riziká, aditívne technológie v proteomike a 

biomechanike;    

4. Stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia) s väzbou na integrované 

CEV so zameraním na: progresívne stavebné konštrukcie, materiály a technológie: 

inteligentné nosné systémy a stavby; inteligentné architektonické konštrukcie a 

štruktúry; systémy pre rozhodovanie a riadenie inteligentných stavieb; Integrálna VaV 

spolupráca s Centrom VUKONZE (VaV v oblasti systémov a technológií 

obnoviteľných zdrojov energii / 12 špecializovaných laboratórií)  ZC na UVP; 

5. Environmentálne inžinierstvo (baníctvo, hutníctvo, vodohospodárske vedy) s väzbou 

na 2 CEV so zameraním na: systémy pre efektívne spracovanie surovín; progresívne 

materiály a produkty na báze obnoviteľných zdrojov; recyklácia metalurgických a 

elektro odpadov. Integrálna kooperácia s VRP ZaSS (VaV v oblasti technológií pre 

získavanie a spracovanie surovín). 

Aplikačno-vývojová základňa, ktorá je súčasťou konceptu ekosystému UVP TECHNICOM, 

je tvorená cca 40 problémovo orientovanými výskumnými tímami z TUKE a partnerov, ktoré 

riešia selektívne vybrané pilotné projekty aplikovaného VaV v uvedených odboroch vedy 

a techniky. Celkovo je do VaV zapojených viac ako 400 pracovníkov z výskumných tímov. 

Priamo v priestore hlavnej budovy UVP TECHNICOM sú k dispozícií konzultačné miestnosti, 

konferenčné priestory a viac ako 40 pracovní, priestory pre prototypové riešenia FabLAB, 

priestory pre inovačné centrá, pre služby akcelerácie transferu výskumu. Kapacitne je UVP 

TECHNICOM naprojektovaný pre cca 20 stálych pracovníkov. 

UVP TECHNICOM koordinuje svoje medzinárodné aktivity v úzkej spolupráci s 

odpovedajúcimi útvarmi na združených univerzitách. Od roku 2014 je UVP aktívnym členom 

IASP (International Association of Science Parks), ktorá je najväčšou svetovou organizáciou 

v tejto oblasti. Prostredníctvom aktivít a akcií IASP rozvíja odborné, informačné, konzultačné 

a projektové kontakty s komunitou vedeckých parkov vo svete. V rámci ekosystému UVP sú 

okrem záväzkov voči IAST zabezpečované medzinárodné VaV aktivity a projekty s 

napojením najmä EU vedeckú, priemyselnú a občiansku komunitu. Ide predovšetkým o VaV 

spoluprácu so špičkovými VaV pracoviskami ako: The BioRobotics Institute of the Scuola 

Superiore Sant'Anna v Pise (Taliansko), Advanced Telecommunications Research Institute 

v Kyoto (Japonsko); TU Ilmenau & Service GmbH-ILMSENS (Nemecko); Brain Game Center 

na University of California, Riverside (USA); Lokalne centrum TUKE pre KIC (Knowledge  

and Innovation Comunity) in EIT Raw Materials. 

Spoločensko-hospodársky význam je zakotvený v poslaní UVP TECHNICOM, ktorého 

základným princípom je zabezpečenie relevantnej platformy pre exploatácie, transfer a 
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disemináciu výstupov a produktov výskumu do spoločenskej a hospodárskej praxe. 

Naznačené poslanie je napr. podporené na národnej a regionálnej úrovni inovačného 

partnerstva podporujúceho vzájomne prospešnú rozvojovú spoluprácu ako na strategickej, 

tak aj na akčnej úrovni. Účinný transfer na národnej úrovni je podporený okrem iného aj 

aktívnym členstvom v národných klastroch a asociáciách Košice IT Valley, AT&R Claster, 

ITAS a podobne. 

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity 

Koordinátor: Žilinská univerzita v Žiline 

Partner 1: Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina  

Umiestnenie infraštruktúry: Žilinský samosprávny kraj 

Celkové výdavky (I fáza): 38,8 mil. EUR 

RIS3 SK: Materiálový výskum a nanotechnológie, IKT 

ESFRI: Fyzikálne vedy a inžinierstvo 

UVP UNIZA je unikátne výskumné pracovisko na medzinárodnej úrovni. Orientuje sa na 

vedecký prístup k riešeniu problémov aplikovaných v praxi, pričom využíva a integruje 

znalosti a skúsenosti vedcov a odborníkov z praxe. Jeho cieľom je vytvorenie funkčného 

systému prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe s dlhodobou udržateľnosťou, a tým 

zlepšiť kvalitu života pomocou technologických inovácií. 

Laboratórna profilácia UVP UNIZA sa špecializuje na hodnotenie stavu dopravnej 

infraštruktúry, hodnotenie vlastností materiálov pre dopravné prostriedky a dopravnú cestu 

či laboratóriá zamerané na riadenie inteligentných budov. 

UVP UNIZA taktiež poskytuje priestor na spoluprácu pre firmy, vedcov či študentov v oblasti 

poradenstva, výskumu, transferu technológii do praxe, ochrany duševného vlastníctva, 

projektov a vzdelávacích kurzov. 

Nosné témy projektu sú zamerané na štyri divízie: 

1. Divízia pre inteligentné dopravné systémy sa venuje výskumu v oblasti dopravy a 

prepravy, pričom pokrýva všetky oblasti riešenia komplexných úloh od zberu dát, cez 

ich analýzu, vyhodnocovanie, simuláciu a následné nasadanie v oblastiach radenia a 

optimalizácie dopravy. Špeciálna pozornosť je venovaná riešeniu krízových javov v 

doprave a konceptu Smart Cities.  

2. Divízia inteligentných materiálov a technológií je veľmi úzko prepojená s divíziou IDS 

a venuje sa špeciálnym témam z oblasti elektromobility, nadväzuje však aj na témy 

sledovania vitálnych parametrov s potenciálom využitia v špecifických témach, akými 

je aj doprava. 

3. Divízia inteligentné výrobné systémy sa venuje vývoju inteligentných produktov s 

využitím špičkových postupov 2D a 3D modelovania. Primárnym cieľom je 

optimalizácia a zvyšovanie efektívnosti výrobných procesov s ohľadom na všetky 
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faktory výroby vrátane ergonómie. Samostatná pozornosť je venovaná výskumu a 

aplikáciám v oblasti bioniky. 

4. V rámci divízie informačno-komunikačných systémov boli vytvorené špičkové 

pracoviská v oblasti fotoniky a optických sietí. Zásadná investícia však integrovala 

podporu pre ďalšie výskumné oblasti v podobe superpočítača špecificky  vytvoreného 

pre spracovanie a ukladanie rozsiahlych množín dát (data intensive high performance 

computer). 

Strategickým cieľom projektu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline je 

vybudovanie excelentného univerzitného vedeckého parku s medzinárodne porovnateľnými 

výstupmi v oblasti výskumu a vývoja a s dôrazom na hospodársky rast a rozvoj regiónu. 

MEDICÍNSKY UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK V KOŠICIACH (MEDIPARK)  

Koordinátor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Partner 1: Technická univerzita v Košiciach 

Partner 2: Neurobiologický ústav SAV 

Partner 3: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

Umiestnenie infraštruktúry: Košický samosprávny kraj  

Celkové výdavky: 22,6 mil. EUR (I. fáza) 

RIS3 SK: ESFRI: Biotechnológie a biomedicína zdravie a strava 

UVP MEDIPARK Košice je vytváraný integrovaním ľudského potenciálu a výskumnej 

infraštruktúry s expertízami pre biomedicínsky orientované vedy s reálnou perspektívou 

infraštruktúrneho a personálneho rozvoja. Hlavným miestom realizácie je UPJŠ na Triede 

SNP 1 v budove Lekárskej fakulty v Košiciach. Základ UVP MEDIPARK Košice tvoria centrá 

excelentnosti s biomedicínskym a klinickým - medicínskym zameraním, ktoré boli 

vybudované v rámci UPJŠ a všetkých jej partnerov v projekte. Dostavbou UVP MEDIPARK, 

Košice sa má dosiahnuť koncentrácia vedeckého potenciálu a výskumnej infraštruktúry na 

prieniku medicíny, biológie, biochémie, biofyziky, informatiky a bioinžinierstva, ako aj funkčná 

spolupráca výskumu s klinickou medicínskou praxou.  

Implementácia projektu smeruje k vybudovaniu niekoľkých výskumných základní:  

 fyzická infraštruktúra UVP MEDIPARK, ako sofistikovaný technologický celok na 

Triede SNP 1 v budove Lekárskej fakulty v Košiciach, v Technickej univerzite a v 

Neurobiologickom ústave SAV, 

 vybudovanie laboratórií a pavilónu chirurgie a experimentálneho zverinca v UVLF 

Košice 

 realizácia špičkového aplikovaného výskumu vo vybraných biomedicínsky 

orientovaných vedných oblastiach v piatich kľúčových výskumných programoch. 

 

UVP MEDIPARK je najväčším akademickým vedecko-výskumným zariadením orientovaným 

na biomedicínsky výskum na východnom Slovensku. Disponuje interdisciplinárnymi 

komplementárnymi expertíznymi pracovnými skupinami, ktorých tematická orientácia 
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výskumných zámerov smeruje do perspektívnych medicínskych oblastí - farmakogenomika 

a individualizácia liečby, regeneračná medicína a bunková terapia, poruchy metabolizmu, 

štúdium neurodegeneračných a traumatických porúch CNS a štúdium závažných infekčných 

ochorení v humánnej a veterinárnej medicíne. UVP má za úlohu aj zjednocovať všetky 

biomedicínsky orientované laboratóriá do silných virtuálnych špecializovaných vedeckých 

skupín a ponúka akademickej, ale aj komerčnej sfére podmienky na riešenie vlastných, ale 

aj spoločných projektov v laboratóriách UVP na Triede SNP.Priestorové a technologické 

vybavenie UVP umožňuje veľmi akčne a účinne realizovať aj outsourcingový typ spolupráce 

s domácimi a zahraničnými partnermi. Po úplnom dobudovaní poskytne UVP MEDIPARK 

svoje kapacity pre postgraduálne, doktorandské a postdoktorandské vzdelávanie a výskum. 

Cieľom je vytvoriť silnejšie prepojenie s farmaceutickým výskumom a s klinickou medicínskou 

sférou, aby sa docielil rýchly transfer poznatkov do praktickej medicíny. UVP má za cieľ 

fungovať ako vedecký park realizujúci hlavne vlastné biomedicínske projekty, ale zároveň 

bude svoje kapacity poskytovať aj pre perspektívne základno-vedné, aplikačné a komerčné 

výskumné témy, ktoré budú blízke hlavnému zámeru UVP MEDIPARK - výskum pre 

diagnostické a terapeutické aplikácie. 

2.4. Kapacity vedy a výskumu 

V roku 2017 počet zamestnancov výskumu a vývoja (v ekvivalente FTE) oproti 

predchádzajúcemu roku výrazne stúpol. Vo výskume a vývoji pracovalo 19 010,6 

zamestnancov, čo je o 1 242,5 zamestnancov viac ako v roku 201618. Ide o najvyšší počet 

za ostatných 10 rokov. Najväčšie zastúpenie medzi zamestnancami výskumu a vývoja mali 

výskumníci (80,9 %), nasledoval technický a ekvivalentný personál (14,4 %) a pomocný 

personál (5,6 %). Medziročne stúpol najmä počet výskumníkov, ako aj technického 

a ekvivalentného personálu. Naopak, klesol počet pomocného personálu. 

                                                   

18  Údaje vychádzajú z novej metodiky uplatňovanej od roku 2016 podľa Frascati manuálu 2015. Zisťujú sa zamestnané osoby 

vo výskume a vývoji (zamestnanci výskumu a vývoja, pracujúci majitelia a neplatení rodinní príslušníci, externí pracovníci 

výskumu a vývoja a študenti doktorandského štúdia). Všetky porovnania medzi rokmi 2016 a 2017 v tejto správe vychádzajú 

z novej metodiky. 
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Graf 2 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja (2008 – 2017) 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR. 

 

V roku 2016 pracovalo vo výskume a vývoji na Slovensku 0,65 % aktívnej populácie (v 

ekvivalente FTE), čo bol v rámci EÚ jeden z najnižších podielov. Tento podiel sa od 

roku 2010 príliš nezmenil (vtedy to bolo 0,67 %). Z krajín EÚ mali nižší podiel Chorvátsko 

(0,62 %), Lotyšsko (0,54 %), Rumunsko (0,37 %) a Cyprus (0,31 %). Priemer EÚ bol 1,22 

%. V Česku pracovalo vo výskume a vývoji 1,26 % a v Maďarsku 0,79 % aktívnej populácie. 

Z hľadiska vývoja počtu zamestnancov výskumu a vývoja podľa sektorov je možné 

konštatovať, že v roku 2017 najviac stúpol počet zamestnancov výskumu a vývoja 

v podnikateľskom sektore. Medzi rokmi 2016 a 2017 išlo o nárast o 1 011,7 zamestnancov. 

Po dlhodobejšom poklese zamestnancov v sektore vysokých škôl, prišlo v roku 2017 

k nárastu o 432,2 zamestnancov v porovnaní s rokom 2016. Na druhej strane ubudli 

zamestnanci v štátnom sektore (o 201 zamestnancov). Najviac zamestnancov výskumu 

a vývoja na Slovensku pracovalo v sektore vysokých škôl (47,6 %), nasledoval podnikateľský 

(29,7 %) a vládny (22,2 %) sektor. Najmenší počet zamestnancov pracoval v súkromnom 

neziskovom sektore (0,5 %). 

Z hľadiska medzinárodného porovnania malo Slovensko nižšie zastúpenie 

zamestnancov v podnikateľskom sektore a vyššie v sektore vysokých škôl. 

V Európskom kontexte v roku 2016 pracovalo najviac zamestnancov 

v podnikateľskom sektore. 
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Graf 3 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja podľa sektorov (2008 – 2017) 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR. 

V priemere krajín EÚ to bolo 54,9 %. Väčšinu zamestnancov výskumu a vývoja malo 

v podnikateľskom sektore aj Maďarsko (58,2 %) a Česko (56,6 %). Druhým najviac 

zastúpeným sektorom bol sektor vysokých škôl, v ktorom v priemere EÚ pracovalo 31,6 % 

zamestnancov. 

Vo vzťahu k jednotlivým odborom vedy a techniky v roku 2017 najviac stúpol počet 

zamestnancov výskumu a vývoja v oblasti technických vied. Medzi rokmi 2016 a 2017 išlo o 

nárast o 1 255,4 zamestnancov. Po predchádzajúcom náraste zamestnancov v humanitných 

vedách prišlo v roku 2017 k ich poklesu o 346,3 v porovnaní s rokom 2016. Naopak, po 

predchádzajúcom poklese zamestnancov v prírodných vedách prišlo v roku 2017 k ich 

nárastu. Najviac zamestnancov výskumu a vývoja pracovalo na Slovensku v technických 

vedách (43,9 %). Nasledovali prírodné vedy (17,1 %), spoločenské vedy (14,9 %), humanitné 

vedy (9,5 %), lekárske a farmaceutické vedy (7,8 %) a pôdohospodárske vedy (6,8 %).  
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Graf 4 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja podľa vednej oblasti (2008 – 2017) 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR. 

Nízke investície do výskumu sa v SR prejavujú aj vo veľmi nízkych komerčných výstupoch 

výskumu, vývoja a inovácií. 

Tabuľka 11 Komerčné výstupy slovenského systému výskumu, vývoja a inovácií 

 

Zdroj: European Innovation Scoreboard 2016 

Slovensko má v porovnaní s priemerom EÚ28 vysoký podiel exportov medium a hi-tech 

produktov (SK: 66,6 %, EÚ28 = 56,1 % v roku 2015). Tieto exporty sú však tvorené tovarmi 

vyrobenými v automobilovom priemysle a v odvetví spotrebnej elektroniky a sú výsledkom 

aktivít multinacionálnych spoločností (MNC), nie domácich slovenských firiem. Podobnú 

štruktúru exportov majú aj Maďarsko (69,5%) a Česko (64,0 %).  

V súčasnosti sa dostávajú do popredia tendencie, ktoré zdôrazňujú úlohu ľudského 

potenciálu, vedomostí, poznatkov a schopností a nehmotných výstupov z nich vyplývajúcich 

(napr. know-how, patenty). Ľudia sú kľúčovým faktorom a v interakcii s inými faktormi 

vytvárajú pridanú hodnotu, a tým prispievajú k zabezpečeniu konkurencieschopnosti 

spoločnosti ako celku. Významnú úlohu zohrávajú aj jednotlivé riadiace procesy a 

nastavenia, ktoré koordinujú činnosti ľudí.  
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Oblasť výskumu a vývoja je závislá na ľudskom potenciáli, vedomostiach a poznatkoch viac 

ako iné oblasti a preto tu uvedený prístup nadobúda ešte väčšiu dôležitosť. V oblasti výskumu 

a vývoja je potrebné podporovať rozvoj nehmotného kapitálu – ľudí a ich myšlienok, 

poznatkov a prepájať ho na reálne hmotné výstupy a výsledky výskumu. Počet 

zamestnancov výskumu a vývoja, ktorými národná ekonomika disponuje, sa tak stáva 

hlavným meradlom výskumno-vývojového potenciálu krajiny.  

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj pomer medzi počtom zamestnaných fyzických 

osôb a počtom človekorokov v jednotlivých sektoroch. Tento pomer umožňuje získať 

predstavu o tom, akú časť človekoroka (full-time equivalent) priemerne venujú zamestnanci 

výskumu a vývoja v danom sektore aktivitám výskumu a vývoja. Predmetné údaje zachytáva 

Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.. 

Z údajov v grafe vyplýva, že aktivity výskumu a vývoja sú zastúpené najväčším 

podielom na aktivitách zamestnancov výskumu a vývoja v štátnom sektore (0,77 FTE), 

následne v podnikateľskom sektore (0,67 FTE) a v sektore vysokých škôl (0,50 FTE). 

Najmenej sú dané aktivity zastúpené v súkromnom neziskovom sektore (0,38 FTE). 

Tieto údaje je možné interpretovať tak, že uvedení zamestnanci sú zamestnaní na čiastkový 

pracovný úväzok, resp. vykonávajú v rámci svojho úväzku aj iné než výskumno-vývojové 

aktivity (tento stav je markantný najmä v prípade sektora vysokých škôl, kde zamestnanci 

výskumu a vývoja spravidla vykonávajú aj pedagogickú činnosť). 

Graf 5 Počet človekorokov na jedného zamestnanca VaV podľa sektora VaV za rok 2016 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2017. 

V rámci hodnotenia rozdelenia ľudských zdrojov podľa sektora je možné porovnať údaje zo 

SR s údajmi z ostatných členských krajín EÚ. Vo väčšine členských krajín EÚ bol v roku 2016 

z hľadiska počtu zamestnancov najvýznamnejším podnikateľský sektor. Výnimku tvorili 

Cyprus, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko a Slovensko, kde bol 

najvýznamnejším z hľadiska počtu zamestnancov výskumu a vývoja sektor vysokých škôl. 
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Ďalšou výnimkou bolo Rumunsko, kde bol najvýznamnejším štátny sektor. Priemerné údaje 

za 28 členských krajín EÚ ukazujú, že podnikateľský sektor je najvýznamnejším 

z hľadiska pôsobenia zamestnancov výskumu a vývoja v EÚ (54,44 % zamestnancov). 

Druhým najvýznamnejším je sektor vysokých škôl (31,59 % zamestnancov) nasledovaný 

štátnym sektorom (13,16 %). 

V roku 201620 došlo v porovnaní s rokom 2015 k najväčšiemu nárastu počtu zamestnancov 

výskumu a vývoja v oblasti humanitných vied (11,98 %) a spoločenských vied (5,53 %). 

Nárast bol zaznamenaný aj v oblasti lekárskych a farmaceutických vied (3,34 %) 

a technických vied (1,7 %). Naopak, počet zamestnancov výskumu a vývoja klesol v oblasti 

pôdohospodárskych vied (-2,23 %) a prírodných vied (-0,38 %). Vývoj predmetných 

ukazovateľov za roky 2012 – 2016 je znázornený v nasledovnom grafe. 

Z hľadiska medzinárodného porovnania malo Slovensko nižšie zastúpenie zamestnancov 

v podnikateľskom sektore a vyššie v sektore vysokých škôl. V Európskom kontexte v roku 

201619 pracovalo najviac zamestnancov v podnikateľskom sektore. V priemere krajín EÚ to 

bolo 54,9 %. Väčšinu zamestnancov výskumu a vývoja malo v podnikateľskom sektore aj 

Maďarsko (58,2 %) a Česko (56,6 %). Druhým najviac zastúpeným sektorom bol sektor 

vysokých škôl, v ktorom v priemere EÚ pracovalo 31,6 % zamestnancov. 

Vo vzťahu k jednotlivým odborom vedy a techniky v roku 2017 najviac stúpol počet 

zamestnancov výskumu a vývoja v oblasti technických vied. Medzi rokmi 2016 a 2017 išlo o 

nárast o 1 255,4 zamestnancov. Po predchádzajúcom náraste zamestnancov v humanitných 

vedách prišlo v roku 2017 k ich poklesu o 346,3 v porovnaní s rokom 2016. Naopak, po 

predchádzajúcom poklese zamestnancov v prírodných vedách prišlo v roku 2017 k ich 

nárastu. Najviac zamestnancov výskumu a vývoja pracovalo na Slovensku v technických 

vedách (43,9 %). Nasledovali prírodné vedy (17,1 %), spoločenské vedy (14,9 %), humanitné 

vedy (9,5 %), lekárske a farmaceutické vedy (7,8 %) a pôdohospodárske vedy (6,8 %).  

  

                                                   

19 Posledné dostupné medzinárodné údaje sú z roku 2016. 
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Tabuľka 12 Zamestnanci VaV podľa sektora v krajinách EÚ za rok 2015 

 

* údaje sú za rok 2014. Novšie údaje nie sú k dispozícii.  Zdroj: Štatistický úrad SR, 2017; Eurostat 2017. 
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Graf 6 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja podľa vednej oblasti (2008 – 2017) 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR. 

2.5. Investície a ich zdroje 

Financovanie výskumu a vývoja v SR je charakterizované prevahou verejného financovania, 

predovšetkým zo zdrojov štrukturálnych fondov. Pre rozvoj výskumu a vývoja v SR však bude 

rozhodujúcim faktorom väčšia aktivita súkromnej sféry pri podieľaní sa na jeho financovaní. 

Získanie väčšieho objemu finančnej podpory z podnikateľských zdrojov a partnerstvo 

štátneho a verejného sektora a súkromnej sféry, vrátane malých a stredných podnikov, je 

jedným z cieľov stratégie RIS3 SK, schválenej pre roky 2014 – 2020. Stratégia RIS3 SK má 

prispieť k reforme výskumu a vývoja v SR a touto cestou ho priblížiť k Európskemu priemeru, 

za ktorým momentálne zaostáva. Implementácia RIS3 SK by mala naštartovať zmeny v 

inštitucionálnom zabezpečení podpory výskumu a vývoja v SR. 

Základnou podmienkou pre podporu excelentnosti vo výskume a vývoji je kvalitná výskumná 

infraštruktúra. V posledných rokoch pretrvával trend zvyšovania úrovne infraštruktúry 

výskumu a vývoja v SR. Ďalším nevyhnutným predpokladom rozvoja výskumu a vývoja v SR 

a teda aj jeho ďalšou prioritou je zapojenie slovenských výskumníkov do medzinárodnej 

spolupráce.  

Dominantnými zdrojmi financií pre slovenský systém výskumu a vývoja sú predovšetkým 

štátny rozpočet a podniky (Graf 7). Od roku 2006, odkedy sú známe podrobné údaje o 

zdrojoch financovania, vidíme trend klesajúceho významu zdrojov štátneho rozpočtu a 

narastajúceho významu zdrojov zo zahraničia, najmä Európskej komisie. Kým v roku 2006 

činil podiel zahraničných zdrojov na celkovom financovaní systému výskumu a vývoja 9,1 %, 
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v roku 2015 to bolo už 39,4 %. Z hľadiska sektora výskumu (Graf 8) dlhodobo narastá podiel 

vysokých škôl.  

Graf 7 Výdavky na VaV podľa typu činnosti a vednej oblasti 

Zdroj: ŠUSR (DataCube) 

Ide najmä o mimo Bratislavské verejné vysoké školy, ktoré sú hlavnými príjemcami 

infraštruktúrnych projektov z Európskych zdrojov. Koncentrácia výskumu na verejných 

vysokých školách má aj určité problémy vyplývajúce z malej cielenosti výskumu. 

SR má vysoký podiel inštitucionálneho a nízky podiel projektového financovania. Pracovný 

dokument Európskej komisie „Správa o krajine za rok 2017 – Slovensko“20  pozitívne hodnotí 

rast výdavkov na výskum a vývoj, no indikuje, že „celý nárast v posledných rokoch pripadal 

na verejné výdavky na výskum a vývoj, pričom jeho motorom bolo vyššie čerpanie finančných 

prostriedkov EÚ“. Za prínos správa považuje zavedenie daňových úľav pre súkromné 

podniky, ktoré investujú do výskumu a vývoja. Správa však poznamenáva, že podniky tieto 

úľavy veľmi nevyužívajú, pretože považujú kritériá oprávnenosti za nejasné. 

Správa pozitívne hodnotí tri nové programy implementovať slovenskej Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja v rokoch 2016 – 2019 s rozpočtom 92 mil. EUR. Programy sú prepojené s 

národnou stratégiou pre inteligentnú špecializáciu a Európskym programom financovania 

Horizont 2020.  Správa konštatuje nedostatočnú spoluprácu súkromného a verejného 

sektora vo výskume a inováciách a upozorňuje na potrebu reforiem sektora výskumu 

a inovácií. 

                                                   

20 https://ec.europa.eu › 2018-european-semester-country-report-slovakia-sk 
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Graf 8 Finančné toky v slovenskom systéme výskumu a vývoja, podľa zdrojov financovania a sektoru 

výskumu (mil. EUR, 2017) 

  

Pozn: V prehľade transferov nie sú zahrnuté transfery zdrojov v objeme do 10 mil. EUR 

 

Zdroj: OECD (2016): Gross Expenditure on Research and Development by Source of Funds and Sector of 
Performance (graficky upravené autorom) 
 

Správa napríklad konštatuje „slabé väzby medzi verejným sektorom, výskumnými 

inštitúciami a podnikmi, ktoré sú zrejmé z nízkeho počtu spoločných verejnosúkromných 

publikácií na milión obyvateľov (8,1, EÚ: 33,9) a z podpriemerného hodnotenia v oblasti 

ukazovateľov komerčných a nekomerčných výsledkov výskumu v SR“.  

Rebríček OECD pre vedu, techniku a priemysel za rok 2015  používa dáta z 

Komunitárneho prieskumu inovácií (CIS) na hodnotenie spolupráce firiem, vysokých 

škôl a výskumných inštitúcií. SR v tomto rebríčku obsadilo 29. miesto z 35 

hodnotených krajín. Lepšia je pozícia SR v oblasti medzinárodnej spolupráce firiem 

na inováciách, kde SR zaujalo 13. miesto. Nadpriemerná internacionalizácia slovenských 

firiem je podmienená veľkou exportnou otvorenosťou ekonomiky SR. Bibliometrické údaje 

OECD o spolupráci slovenských vedcov so zahraničím indikujú malý pokrok medzi rokmi 

2003 a 2012. Podiel článkov slovenských vedcov so zahraničným spoluautorom narástol zo 

Podniky Vláda Vysoké školy Neziskové Zahraničie spolu

Podniky 347,132 9,953 0 0 48,236 405,321

Vláda 13,649 105,416 0,42 1,063 35,279 155,827

Vysoké školy 3,825 150,258 11,192 0,221 19,266 184,762

Neziskové 2,615 0,282 0 0,016 0,132 3,045

Spolu 367,221 265,909 11,612 1,3 102,913 748,955
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44,3 % na 45,1%. Nízka je však vvalita publikácií, keď podiel článkov slovenských autorov v 

top 10 % článkov je len 2,4 %. V tomto ukazovateli Slovensko zaujalo až 38. miesto zo 40 

hodnotených krajín v rokoch 2003-2012.  

Výdavky na výskum a vývoj podľa krajov vykazujú dominantný podiel Bratislavského kraja. 

Dominancia Bratislavského kraja bola zreteľná najmä v rokoch 2008-2013, keď sa v tomto 

kraji koncentrovalo 48,3 – 56,8 % všetkých výdavkov na VaV. Vysoký podiel Bratislavského 

kraja na celkových výdavkoch bol daný faktormi ako: 

 zánik aplikovaného výskumu v podnikoch mimo Bratislavy,  

 nárast významu verejných výdavkov v SAV a na vysokých školách v Bratislave.  

K významnej zmene došlo v rokoch 2014 a 2015, keď podiel Bratislavy klesol na 46,5 % 

resp. 41,5 %. Tento vývoj súvisí s čerpaním OP VaV a OP KaHR, ktoré sa koncentrovalo v 

regiónoch mimo Bratislavy a to najmä v Žilinskom, Košickom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. 

Veľká časť tohto nárastu ide na vrub výstavby univerzitných vedeckých parkov.  

Celkové výdavky na výskum a vývoj v SR za rok 2016 (zdroj OECD) predstavovali 640,835 

mil. EUR, pričom najväčší podiel (46,22 %) predstavovali podnikateľské zdroje, nasledované 

zdrojmi štátneho rozpočtu (40,99 %), zahraničnými zdrojmi (10,71 %), zdrojmi vysokých škôl 

(1,94 %) a zdrojmi súkromných neziskových organizácií (0,14 %). Daná suma tvorila 0,79 % 

HDP. Oproti predchádzajúcim obdobiam táto hodnota predstavuje pokles v porovnaní s 

rokom 2015 až o 0,40 percentuálneho bodu. V roku 2017 (viď Graf 8) celkové výdavky 

vzrástli na 748,955 mil. Eur (medziročný nárast o 17%), pričom najväčší podiel (49,03 %) 

predstavovali podnikateľské zdroje, zdroje štátneho rozpočtu (35,50 %) a zahraničné zdroje 

(13,74 %). Táto suma predstavovala 0,78 % HDP, čo prakticky kopírovalo úroveň 

predchádzajúceho roka. Pre porovnanie, priemerný podiel výdavkov na výskum a vývoj v EÚ 

v roku 2015 predstavoval 2,03 % HDP (novšie údaje zatiaľ nie sú k dispozícii). 

Snaha SR zvýšiť podiel súkromných zdrojov do výskumu a vývoja sa odráža v implementácii 

nástrojov, ktoré podporujú realizáciu aktivít výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore. 

Novelou zákona o dani z príjmov bol od 1. januára 2015 zavedený nový typ daňového 

zvýhodnenia, ktoré spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu 

dane a to vo výške 25 % výdavkov. Na základe údajov Finančnej správy SR si za zdaňovacie 

obdobie 2016 uplatnilo odpočet výdavkov na výskum a vývoj celkovo 110 subjektov, pričom 

celková výška odpočítaných nákladov predstavovala 13 345 117,92 EUR. Bol zaznamenaný 

nárast počtu subjektov a taktiež aj celkovej výšky odpočítaných nákladov oproti 

zdaňovaciemu obdobiu 2015. Od 1.1.2018 si môžu účtovné jednotky uplatniť tzv. 

Superodpočet na náklady výskumu a vývoja až  do výšky 100 %. 

Od 1. januára 2016 sa začala implementácia OP VaI formou vyhlásenia prvých výziev a 

vyzvaní s cieľom kontrahovania alokácie OP VaI. K 31. decembru 2016 dosiahlo čerpanie 

prostriedkov EÚ na národnej úrovni po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v rámci OP VaI 

výšku 21 625 820,22 EUR.  
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Jedným z kritérií pre posudzovanie stavu výskumu a vývoja v krajine je výška a tiež štruktúra 

celkových výdavkov na výskum a vývoj podľa zdrojov financovania: 

 podľa sektora vykonávania výskumu a vývoja,  

 podľa členenia na bežné a kapitálové prostriedky,  

 tiež z hľadiska podielu výdavkov na výskum a vývoj na HDP. 

 

V porovnaní s rokom 2008 vynaložila SR v roku 2017 na výskum a vývoj takmer dvojnásobný 

podiel HDP. Počas posledných desiatich rokov klesli medziročne výdavky v absolútnom 

vyjadrení iba v roku 2009 o 1 % a v roku 2016 o 31 %. V roku 2009 išlo pravdepodobne 

o dôsledok svetovej ekonomickej krízy. Aj napriek tomu sa podiel výdavkov na HDP v tomto 

roku mierne zvýšil (o 0,01 p. b.). V roku 2016 išlo o dôsledok výrazného poklesu 

zahraničných zdrojov zahŕňajúcich eurofondy, ktoré sa masívne dočerpávali v roku 2015 a v 

roku 2016 k čerpaniu z OP VaI ešte nedošlo. V tom roku sa podiel výdavkov na HDP prepadol 

na 0,79 %, čo je približne úroveň v roku 2012. 

Graf 9 Vývoj výdavkov na výskum a vývoj v SR 2008-2017 

(v mil. EUR – ľavá os, % HDP - pravá os) 

 

 
Pozn. Údaj o podiele výdavkov na HDP za r. 2017 je vypočítaný z predbežných nerevidovaných údajov. 

Zdroj: Eurostat, ŠÚ SR 

SR patrí v EÚ medzi krajiny s najnižšou úrovňou výdavkov na výskum a vývoj. V roku 201621  

vynakladali krajiny EÚ na výskum a vývoj v priemere 1,54 % HDP22, zatiaľ čo SR 0,79 % 

HDP. Zaostávame aj za krajinami V3 (skratka V3 zahŕňa krajiny Česko, Maďarsko a Poľsko), 

najmä za Českom, ktoré v roku 2016 vynaložilo na výskum a vývoj 1,68 % HDP. Nasleduje 

                                                   

21  Posledné dostupné údaje s medzinárodným porovnaním sú z roku 2016.  

22 Ide o aritmetický priemer podielu HDP vynakladaného na výskum a vývoj 28 krajín EÚ. Každá krajina má tak pri tvorbe priemeru 

rovnakú váhu. Podobne v prípade krajín V3 ide o ich aritmetický priemer.  
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Maďarsko s 1,21 % HDP a Poľsko 0,97% HDP. Na rovnakej úrovni ako SR je Bulharsko. 

Horšie je na tom iba Malta, Cyprus, Rumunsko a Lotyšsko. 

 
Graf 10 Celkové výdavky na výskum a vývoj v medzinárodnom porovnaní v roku 2016 (% HDP) 

 

Zdroj: Eurostat, prepočty IVP 

V roku 2016 bol rozdiel v podiele HDP vynaloženom na výskum a vývoj medzi Slovenskom 

a priemerom krajín EÚ 0,75 p. b., v roku 2015 to bolo 0,43 p. b. V roku 2015 došlo k pomerne 

radikálnemu navýšeniu výdavkov z dôvodu dočerpávania štrukturálnych fondov. V tom roku 

sa rozdiel v podiele HDP vynaloženom na výskum a vývoj znížil na historicky najnižšiu 

úroveň 0,43 percentuálneho bodu. V roku 2016 však podiel výdavkov na HDP klesol späť na 

úroveň z roku 2012 (0,79 % HDP). V roku 2017 SR pokračovala v mierne stúpajúcom trende 

výdavkov na výskum a vývoj. Do roku 2015 SR priemer krajín EÚ postupne dobiehala.  

2.5.1. Výdavky podľa sektorov  

Najviac výdavkov bolo v roku 2017 alokovaných do podnikateľského sektora (0,48 % HDP), 

nasleduje  sektor vysokých škôl  (0,22 % HDP),  štátny sektor (0,18 % HDP) a sektor 

súkromných neziskových organizácií (0,004 % HDP). Oproti roku 2016 vzrástli najviac zdroje 

alokované do podnikateľského sektora o 26 %, nasledoval štátny sektor s nárastom o 13 % 

a vysoké školy s nárastom o 4 %. Súkromné a neziskové organizácie získali o 2 % menej 

zdrojov.  

V roku 2017 alokovala SR 2,5-krát väčší podiel HDP do podnikateľského sektora ako v roku 

2008. V sektore vysokých škôl sa tento podiel takmer zdvojnásobil. Podiel HDP alokovaný 

do štátneho sektora sa zvýšil  1,2-násobne.  
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V porovnaní s  priemerom krajín EÚ23 zaostáva SR najviac vo výdavkoch alokovaných do 

podnikateľského sektora. Úroveň financovania štátneho sektoru je v porovnaní s priemerom 

krajín EÚ takmer rovnaká, pričom miera zaostávania je nižšia ako pred desiatimi rokmi. 

Rozdiel v investovanom podiely na HDP sa v rokoch 2008-201624 medzi priemerom krajín 

EÚ a Slovenskom znížil v podnikateľskom sektore z 0,67 p. b. na 0,56 p. b., v sektore 

vysokých škôl z 0,25 p. b. na 0,17 p. b. a v štátnom sektore z 0,05 p. b. na 0,01 p. b.   

Oproti priemeru krajín V3 SR zaostáva najviac vo financovaní podnikateľského sektora. 

Rozdiel v investovanom podiely na HDP sa dokonca v roku 2016 oproti roku 2008 medzi 

priemerom krajín V3 a Slovenskom zvýšil z 0,27 p. b. na 0,45 p. b. V prípade financovania 

štátneho sektora dosiahla SR rovnakú, alebo vyššiu úroveň ako priemer krajín V3 iba 

v rokoch 2012, 2014 a 2015. Rozdiel vo financovaní vysokých škôl sa znížil z 0,1 p. b. na 

0,04 p. b. 

V roku 2015 presiahla úroveň financovania štátneho sektora a sektora vysokých škôl priemer 

krajín EÚ aj priemer krajín V3. Bolo spôsobené tým, že väčšina z dočerpaných štrukturálnych 

fondov sa alokovala do uvedených dvoch sektorov. 

SR oproti krajinám V3 zaznamenala v roku 2015 relatívne najvyšší nárast prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov, pričom krajiny V3 čerpali štrukturálne fondy v rovnakom programovom 

období ako SR. V roku 2015 vyčerpala SR 47 % celkového objemu pridelených prostriedkov 

z obdobia 2007-2015, Česko 21 %, Maďarsko 18 % a Poľsko 24 %.  

 

                                                   

23 Ide o aritmetický priemer podielov HDP na výskum a vývoj alokovaných do jednotlivých sektorov 28 krajín EÚ. Každá krajina 

tak pri tvorbe priemeru rovnakú váhu. Podobne v prípade krajín V3 ide o ich aritmetický priemer. 

24 Posledné dostupné medzinárodné porovnanie je z roku 2016. 
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Graf 11 Vývoj výdavkov podľa sektora v medzinárodnom porovnaní (SK, EÚ 28, V3) 

 

Zdroj: Eurostat, ŠÚ SR, prepočty IVP 

Graf 12 Vývoj výdavkov na výskum a vývoj v medzinárodnom porovnaní (SK, EÚ 28, V3) 

 

2.5.2. Výdavky podľa zdroja financovania 

V roku 2017 financoval takmer polovicu celkových výdavkov na výskum a vývoj 

podnikateľský sektor (49,03 %), nasledoval štátny sektor (35,50 %), zahraničné zdroje 

(13,74 %), vysoké školy a súkromné neziskové organizácie (1,55 %). Oproti roku 2016 sa 

znížil podiel štátnych zdrojov o 5,5 p. b., naopak podiel súkromných zdrojov a zahraničných 

zdrojov vzrástol o 3 p. b.  

A. Podnikateľský sektor
(zo všetkých zdrojov, % HDP)

B. Štátny sektor
(zo všetkých zdrojov, % HDP)

C. Vysoké školy
(zo všetkých zdrojov, % HDP)

D. Všetky sektory
(verejné zo zahraničných zdrojov - EK, mil.

eur)

A. % HDP B. Rozdiel v p.b.

Zdroj: Eurostat, ŠÚ SR, prepočty IVP
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Z dlhodobejšieho pohľadu je v SR najviditeľnejším trendom pokles podielu štátneho sektora 

na financovaní výskumu a vývoja. Po roku 2011 sa dostal výraznejšie pod úroveň 50 %, 

pohyboval sa na úrovni 32 % - 42 %. Zo zvyšných dvoch hlavných zdrojov dosahoval 

podnikateľský sektor úroveň 25 % - 49 % a zahraničné zdroje úroveň 11 % - 39 %. V roku 

2015 sa opäť prejavuje výrazné dočerpávanie Eurofondov.  

V priemere EÚ je podobne ako v SR najdôležitejším zdrojom financovania výskumu a vývoja 

podnikateľský sektor. Medzi rokmi 2008 – 2015 bol jeho podiel na financovaní výskumu 

a vývoja stabilný na úrovni 43 % - 44 %, čo bolo viac ako v prípade SR. Podobne ako v SR 

aj v priemere EÚ klesá podiel štátneho financovania výskumu a vývoja, ktorý nahrádzajú 

zahraničné zdroje. Na rozdiel od SR sú badateľným zdrojom financovania aj súkromné 

neziskové spoločnosti, aj keď s malým podielom 1 %. 

Graf 13 Vývoj štruktúry výdavkov na výskum a vývoj podľa zdroja financovania 

A. Slovensko (2008-2017)  B. EÚ 28 (2008-2015) 

 

 

 
Zdroj: Eurostat, ŠÚ SR 

 
  

   

Pomer podnikateľských ku štátnym zdrojom narástol v SR z úrovne 1,13:1 v roku 2016, na 

úroveň 1,38:1 v roku 2017. Dostal sa tak na úroveň priemeru krajín EÚ z roku 2015 

a predbehol priemer krajín V3 z roku 201525. V roku 2015 dosahovalo z krajín EÚ pomer 2:1 

iba Belgicko, Dánsko, Nemecko a Slovinsko. 

                                                   

25 Ide o aritmetický priemer podnikateľských zdrojov na výskum a vývoj k štátnym zdrojom na výskum a vývoj.  
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Graf 14 Podiel podnikateľských a štátnych zdrojov (2008-2017) 

 
Zdroj: Eurostat, ŠÚ SR, prepočty IVP 
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Graf 15 Výdavky na VaV podľa sektora v jednotlivých krajinách EÚ za rok 2015 

 

 

* údaje Zdroj: Štatistický úrad SR, 2017; Eurostat, 2017 

  

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Taliansko

Švédsko

Španielsko

Spojené kráľovstvo

Slovinsko

Slovensko

Rumunsko

Rakúsko

Portugalsko

Poľsko

Nemecko

Malta

Maďarsko

Luxembursko

Lotyšsko

Litva

Írsko*

Chorvátsko

Holandsko

Grécko

Francúzsko

Fínsko

EÚ 28 priemer

Estónsko

Dánsko

Česká republika

Cyprus

Bulharsko

Belgicko

Súkromný neziskový sektor Vysoké školy Štátny rozpočet Podnikateľský sektor



      

 

 

 

 

Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR: Záverečná správa 

 81 
 

2.5.3. Investície do kľúčových odvetví špecializácie RIS3 SK 

Stratégia inteligentnej špecializácie definuje oblasti hospodárskej špecializácie a tzv. 

perspektívne oblasti špecializácie vo výskume, vývoji a inováciách (VVaI). Ku kľúčovým 

odvetviam ekonomickej špecializácie (kapitola 4.1 RIS3) by mali patriť predovšetkým 

výroba automobilov a strojov, spotrebnej elektroniky a elektrických zariadení, výroba 

železa a ocele a v oblasti služieb informačné a komunikačné technológie. Podľa 

údajov Eurostatu  v rokoch 2009 až 2014 celkový objem investícií v týchto odvetviach 

vzrástol z 38,7 mil. EUR na 144,2 mil. EUR a podiel týchto odvetví na celkových 

podnikových investíciách narástol z 31,1 % na 58,5 % (Tabuľka 13). 

Automobilový priemysel (kód NACE C29) má dominantné postavenie na slovenských 

exportoch a preto rast jeho podielu na celkových podnikových výdavkoch na VaV možno 

považovať primeraný. Významne sa zvyšujú aj investície do VaV v informačných a 

komunikačných technológiách (J62). Na druhej strane výroba spotrebnej elektroniky (C26) a 

elektrických zariadení (C27) majú na slovenskom exporte podobný podiel ako automobilový 

priemysel, no objem investícií do VaV bol v týchto odvetviach podstatne nižší a v rokoch 

2010-2014 stagnoval. Stagnujúci objem investícií do VaV má aj odvetvie výroby a 

spracovania kovov (C24). Priaznivo sa vyvíjali investície do VaV v odvetví strojov a zariadení 

(C28).  

Tabuľka 13 Investície do výskumu a vývoja v hlavných odvetviach inteligentnej špecializácie (v mil. 

EUR) 

Zdroj: Business enterprise R&D expenditure by economic activity (NACE Rev. 2) 

Stratégia inteligentnej špecializácie uvádza aj tzv. oblasti špecializácie z hľadiska dostupných 

vedeckých a výskumných kapacít. Ide o materiálový výskum a nanotechnológie, IKT, 

biotechnológie a biomedicína, pôdohospodárstvo a životné prostredie a udržateľná 

energetika a energie. Štatistický úrad SR poskytuje údaje o výdavkoch na VaV vo vybraných 

oblastiach (Tabuľka 14). Údaje o investíciách zahŕňajú aj podporu zo štátnych a Európskych 

zdrojov. Z tabuľky je zrejmý dynamický rast výdavkov v oblasti IKT a biotechnológií. Pomalšie 

rástli výdavky na nové materiály a nanotechnológie a nanomateriály. 
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Tabuľka 14 Investície do oblasti špecializácia z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít 

(mil. EUR) 

Zdroj: Štatistický úrad SR (2016): Výdavky na VaV podľa špecifických oblastí, * predbežné údaje 

Zámery SR v oblasti inteligentnej špecializácie budú realizované prostredníctvom piatich 

„Dlhodobých strategických programov výskumu a vývoja“. Programy sú detailne popísané v 

Prílohe 4 (Strategická výskumná infraštruktúra národného významu informácie, ďalej len 

Príloha 4) Strategického dokumentu pre plnenie ex antekondicionality 1.1. 

2.6. Možnosti využívania a zapojenia infraštruktúry do Európskej 

výskumnej infraštruktúry v rámci Európskeho strategického fóra pre 

výskumné infraštruktúry  

Analýza zapájania sa jednotlivých členských krajín do aktivít Európskeho výskumného 

priestoru (ERA) poskytuje údaje o aktivite VVI sektora v konkrétnej krajine. Zapájanie sa do 

prípravy konzorcií a podávanie žiadostí nemusí priamo korelovať s kvalitou výskumu v 

jednotlivých krajinách. 

Nové členské krajiny EÚ výraznejšie zaostávajú v účastiach žiadostí oproti krajinám 

EÚ15. Zatiaľ čo vyspelejšie krajiny dosahujú v priemere 873 účastí na milión 

obyvateľov a výška požadovaného príspevku EK je 312,00 EUR na obyvateľa, tak nové 

členské krajiny majú len 426 žiadostí na milión obyvateľov a 102,00 EUR 

požadovaného príspevku. SR však ešte aj medzi krajinami EÚ12 patrí medzi najhoršie. 

Z pohľadu potenciálu, ktorý máme na základe počtu obyvateľov, značne zaostávame za 

možnosťami ktorými SR disponuje. Napríklad Slovinsko, ktoré má 2,5 krát menej obyvateľov 

získalo 2,2 krát viac finančných prostriedkov a má takmer 2 krát viac účastí. Získali sme 

dokonca o 9 mil. EUR menej ako Cyprus, ktorý má však len 800 000 obyvateľov. Ostatné 

krajiny, ktoré majú približne taký počet obyvateľov ako SR, ale sú technologicky rozvinutejšie 

(Fínsko, Dánsko, Nórsko) získali viac ako 10 krát viac finančných prostriedkov ako my a 

účasť majú 5 až 6 krát vyššiu.  

Na základe analýz slovenských účastí v 7.RP, vybudovanej infraštruktúre z OP Výskum a 

vývoj, priorít výskumu a vývoja v SR a prepojenia tematických oblastí Horizontu 2020 je 

možné konštatovať, že Slovenská republika má vytvorené veľmi dobré podmienky najmä na 

zapojenie sa do tematických oblastí vo vznikajúcich a rozvíjajúcich sa technológiách 

(nanotechnológie, pokročilé materiály, IKT). Vo všetkých týchto oblastiach disponuje 
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slovenský výskum skúsenosťami zo 7.RP (vytvorené fungujúce partnerstvá) a zároveň aj 

modernizovanou výskumnou infraštruktúrou z OP Výskum a vývoj.  

V oblasti spoločenských výziev bude veľkou výzvou najmä výskum v oblasti zdravia, 

bezpečnosti potravín, dopravy a energetiky. Ide o oblasti, v ktorých bola zmodernizovaná 

výskumná infraštruktúra z OP Výskum a vývoj, ale v ktorých sme v 7.RP značne zaostávali 

za našimi možnosťami. Disponujeme tak síce kvalitnou infraštruktúrou, ale chýbajú kontakty 

na zahraničných partnerov, ako aj skúsenosti s riešením projektov rámcových programov. 

SR bola veľmi úspešná v 7.RP najmä v bezpečnostnom výskume. Ten však získaval už 

menšiu podporu na národnej úrovni.  

Pre účely podpory inovačných aktivít podnikov ako aj podpory výskumu a vývoja inovácií 

slúžil v programovom období 2007 – 2013 Operačný program Konkurencieschopnosť a 

hospodársky rast, v rámci ktorého boli inovačné aktivity pre podniky implementované 

prevažne v póloch rastu. V inovačných póloch rastu sa mali vytvoriť podmienky pre vznik a 

rozvoj najvýznamnejších zdrojov rastu postavených na využívaní poznatkov, raste 

efektívnosti a účinnosti rozhodujúcich ekonomických a sociálnych procesov ovplyvňujúcich 

vývoj v ostatnom území SR. Základom OP KaHR je prioritná os 1 „Inovácie a rast 

konkurencieschopnosti“ zameraná na oblasť podpory priemyslu, inovácií a vybraných 

služieb, zvyšovania zamestnanosti a tvorbu pracovných miest a podpory inovačných aktivít 

v podnikoch, t. j. ich podporou zavádzania nových inovácií pre technológie, výrobné postupy 

alebo výrobky.  

V rámci podpory zavádzania inovácií a technologických transferov, v rámci ktorého išlo  

najmä o riešenie problému zníženia energetickej náročnosti, ekologických dopadov a 

zvýšenia efektívnosti výroby, čo má za následok rast konkurencieschopnosti podnikov a 

služieb, rast pridanej hodnoty, zvýšenie efektivity a modernizáciu zariadení. Bolo 

podporených celkovo 402 projektov, z toho 376 MSP a 26 VP v regionálnom rozložení (za 

všetky podniky) nasledovne: BB (74), KE (53), NR(51), PO (81), TN (47), TT (35) a ZA(61). 

Výsledkami týchto projektov sú zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov 

zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení, zníženie 

eliminácie vplyvu na životné prostredie, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného 

potenciálu podnikov v priemysle a v službách a v neposlednom rade v podpore 

novovytvorených a udržateľných pracovných miest. 

V rámci podpory inovačných aktivít v podnikoch bolo v oblasti aplikovaného výskumu 

podporených celkovo 30 projektov, z toho 26 MSP a 4 VP v nasledujúcom regionálnom 

rozložení (za všetky podniky): BB (6), KE (6), NR (6), PO (4), TN (5), TT (1) a ZA (2). 

Výsledkami týchto projektov je zvýšenie počtu inovácií technológií a výrobkov v podnikoch a 

službách, prototypov a skúšok, inovácie systémov riadenia, inovácie výrobkov, zvýšenie 

konkurencieschopnosti, ochrana priemyselných práv a v neposlednom rade zvýšenie väzieb 

najmä s MSP na inovačné podnikanie formou existujúcich vedecko-výskumných organizácií 

s cieľom ich zavedenia výsledkov výskumu a vývoja do praxe. 
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V súvislosti s budovaním spoločného Európskeho výskumného priestoru pristúpila Európska 

komisia k zjednocovaniu nastavení v oblasti budovania a prevádzky výskumných 

infraštruktúr v jednotlivých členských štátoch EÚ. Pod pojmom výskumná infraštruktúra, 

rozumieme v tomto prípade komplexný súbor hmotných a nehmotných prvkov – strojov a 

zariadení, laboratórneho vybavenia, technológií, know-how, ako aj personálnych a 

inštitucionálnych kapacít, ktoré spoločným pôsobením umožňujú realizovať výskum v určitej 

vednej oblasti. Ide teda o výskumné inštitúcie, univerzity, resp. ich jednotlivé pracoviská, ako 

aj o systematické previazanie viacerých takýchto pracovísk, vrátane možnosti previazania aj 

so subjektmi podnikateľského sektora. 

S cieľom podporiť dosahovanie synergického efektu, Európska komisia podporuje cielenú 

spoluprácu a sieťovanie výskumných infraštruktúr z jednotlivých krajín takým spôsobom, aby 

sa vzájomne dopĺňali pri realizácii výskumných aktivít a následne zdieľali dosiahnuté 

výsledky a výstupy medzi sebou na princípoch otvorenej vedy. Vznikajú tak paneurópske 

výskumné infraštruktúry, v rámci ktorých sa odstraňuje potreba duplicitnej realizácie 

niektorých výskumných aktivít, potreba duplicitného vlastníctva niektorých zložitých 

prístrojových a technologických vstupov a taktiež sa eliminuje fragmentácia finančných 

prostriedkov – vzájomná spolupráca a úspory z rozsahu realizovaných činností umožňujú z 

hľadiska alokácie finančných prostriedkov dosahovať oveľa ambicióznejšie ciele, než by bolo 

vo finančných možnostiach ktorejkoľvek zúčastnenej krajiny samotnej. 

V rámci priorizácie aktivít realizovaných v rámci Európskeho výskumného priestoru zriadila 

Európska komisia tzv. Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry – 

ESFRI. V rámci ESFRI dochádza k tematickej priorizácii oblastí, v ktorých je 

prednostne podporované budovanie a rozvoj výskumných infraštruktúr, dosahujúcich 

excelentné výsledky a výstupy. Jednotlivé prioritné oblasti, ako aj konkrétne podporované 

infraštruktúry sú zachytené v ESFRI Roadmap, ktorý je zostavovaný v pravidelných 

intervaloch strategickými pracovnými skupinami ESFRI fóra ako najvyššieho riadiaceho 

orgánu ESFRI. Pre obdobie rokov 2016 – 2017 je v platnosti ESFRI Roadmap 2016, v ktorom 

sa nachádza 48 infraštruktúr, rozdelených do šiestich tematických oblastí: 

1. energetika 

2. životné prostredie 

3. zdravie a potraviny 

4. fyzikálne vedy a inžinierstvo 

5. spoločenské a kultúrne inovácie 

6. e-infraštruktúry (zamerané na IKT). 

 

SR bola v roku 2016 zapojená do štyroch ESFRI infraštruktúr ako riadny člen a do 

šiestich ESFRI infraštruktúr ako asociovaný člen, resp. pozorovateľ. Účasť 

v jednotlivých infraštruktúrach je zhrnutá v nasledovnej tabuľke. 

 

Tabuľka 15 Prehľad účasti SR v ESFRI infraštruktúrach v roku 2016 
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Tematická oblasť Infraštruktúra Forma členstva 

Energetika - - 

Životné prostredie 

EPOS (European Plate Observing System) - 

Infraštruktúra pre výskum tektoniky a dynamiky 

povrchu Zeme 

asociovaný člen 

LifeWatch ERIC – Infraštruktúra pre výskum 

biodiverzity a ekosystémov 
asociovaný člen 

Zdravie a potraviny 

INSTRUCT – Integrated Structural Biology 

Infrastructure – Integrovaná infraštruktúra pre 

štrukturálnu biológiu 

asociovaný člen 

EuroBioImaging – Zobrazovacie technológie v 

biovedách 
asociovaný člen 

Fyzikálne vedy a 

inžinierstvo 

European XFEL GmbH – European X-Ray Free-

Electron Laser Facility 
akcionár 

ESRF UPGRADES – European Synchrotron 

Radiation Facility – Európske zariadenie pre 

synchrotrónové žiarenie 

člen (prostredníctvom 

konzorcia Centralsync 

– SR + ČR + 

Maďarsko) 

FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research 

– Zariadenie pre antiprotónový a iónový výskum 
asociovaný člen 

ILL 20/20 – The Institut Max von Laue – Paul 

Langvin: Upgrade of the European Neutron 

Spectroscopy Facility – inštitút zameraný na 

rôzne oblasti: fyzika kondenzovaných látok, 

chémia, biológia, jadrová fyzika a veda o 

materiáloch 

člen 

Spoločenské a kultúrne 

inovácie 

ESS ERIC - European Social Survey – 

celoEurópsky sociologický prieskum 
asociovaný člen 

CESSDA – Consortium of European Social 

Science Data Archives 
asociovaný člen 

E-infraštruktúry 

(zamerané na IKT) 

PRACE – Partnership for Advanced Computing 

in Europe - Partnerstvo pre pokročilé počítanie 

v Európe 

člen 

Zdroj: Vlastné spracovanie, Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so 

zahraničím za rok 2016. 
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Pre krajinu ako je SR je zapojenie do medzinárodnej spolupráce jedinou možnosťou 

ako benefitovať z globálneho rozvoja výskumu a vývoja. Na meranie zapojenia sa do 

spolupráce vo VaV a jej kvality, je možné použiť veľké množstvo ukazovateľov. Európsky 

inovačný rebríček EIS používa ukazovatele ako počet spoločných vedeckých publikácií na 

1 milión obyvateľov, podiel vedeckých publikácií danej krajiny, ktoré sa umiestnili v top 10 

% najcitovanejších publikáciách tejto krajiny, podiel doktorandov z tretích krajín (mimo EÚ) 

na celkovom počte doktorandov študujúcich v danej krajine.  

Miera internacionalizácie výskumu SR, meraná počtom medzinárodných vedeckých 

publikácií aspoň s jedným spoluautorom je pod priemerom EÚ28. V roku 2015 mala 

SR 383,1 spoločných publikácií na 1 milión obyvateľov, v EÚ28 to bolo 459,2 spoločných 

publikácií. Nárast počtu publikácií bol v SR pomalší ako bol priemer EÚ (Graf 16). Krajiny s 

vysokými výdavkami na VaV dosahovali podstatne vyššie miery spoločných publikácií (AT: 

1225,5, FI: 1485,6, DK: 2066,7).  

Okrem nižších počtov medzinárodných publikácií SR zaostávala aj v ich kvalite. Slovensko 

malo v roku 2015 5,5 % svojich publikácií v top 10 % najcitovanejších publikácií na svete a 

tento podiel v rokoch 2008-2015 stagnoval (Graf 16). Priemer EÚ28 v podieloch 

najcitovanejších publikácií mierne rástol, v roku 2015 činil 10,5 % 41. Doktorandov z iných 

krajín ako je EÚ priťahujú predovšetkým veľké krajiny so svetovými jazykmi a vysokou 

úrovňou výskumu a výučby na VŠ. Napríklad Veľká Británia mala v roku 2015 až 30 % 

podiel doktorandov z tretích krajín a Francúzsko 33,6 %. Aj menšie krajiny s kvalitnými 

systémami výskumu a VŠ vzdelávania si dokázali zabezpečiť vysoký podiel doktorandov z 

tretích krajín (BE: 25, %, SE: 24,5 %, DK: 15,2 %). Podiel doktorandov z tretích krajín v SR 

(1,8 % v roku 2015) odrážal kvalitu slovenského výskumu a pozíciu slovenských univerzít 

vo svete. Podľa údajov Eurostatu o počtoch študentov v zahraničí na celkovom počte 

študujúcich, patrila SR s 15 % podielom ku krajinám s najvyššou mierou emigrácie VŠ 

študentov v EÚ28.  
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Graf 16 Spoločné medzinárodné publikácie vo VaV a kvalita publikácií 

 

Zdroj: European Innovation Scoreboard 2016 

SR súčasne patrí k najmenej aktívnym partnerom v medzinárodných výskumných 

projektoch EÚ. SR v rokoch 2007-2014 získala zo 7. Rámcového programu len 78 mil. 

EUR, čo je omnoho menej ako krajiny porovnateľnej veľkosti. Predbežné výsledky z 

programu Horizont 2020 naznačujú, že úspešnosť Slovenska je neuspokojivá. Podľa údajov 

z novembra 2016 bolo v programe úspešných len 184 účastníkov zo SR, ktorí spolu získali 

43,84 mil. EUR (z toho 50 MSP získalo 10,40 mil. EUR). Súhrnný počet žiadostí činil 1629 a 

priemerná miera úspešnosti bola 13,7 % (EÚ-28: 13,3 %). Najväčší počet participácií mali 

Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita a Slovenská akadémia vied. 

Možné dôvody nedostatočných výsledkov SR v programe Horizont 2020 naznačuje 

dokument Európskej komisie Výkon SR v oblasti výskumu a inovácií.: „kvalita 

slovenskej vedy je ešte stále hlboko pod priemerom EÚ a posledných rokoch sa 

nezlepšila“. 

Vo väzbe na ESFRI infraštruktúry je potrebné uviesť, že SR vzhľadom na svoje obmedzené 

zdroje v oblasti financovania výskumu a vývoja, nemá aktuálne schopnosť byť nositeľom 

žiadnej novej ESFRI infraštruktúry. V primeranej forme a v oblastiach špecializácie RIS3 SK 

je možné sa do ESFRI infraštruktúr zapájať prostredníctvom konkrétnych výskumných 

infraštruktúr (centrálna, strategická a unikátna) uvedených v rámci tejto kapitoly a za 

predpokladu, že budú podporené z OP VaI komplementárnym spôsobom. Tento prístup je 

zabezpečený aj znením hodnotiacich kritérií, v rámci ktorých sa posudzuje pri každom 
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predloženom projekte aj miera a spôsob zamýšľaného zapájania sa do iniciatív Európskeho 

výskumného priestoru, vrátane ESFRI. 

V oblasti možností zapájania sa do ďalších komplementárnych ESFRI infraštruktúr bude 

uplatňovaný princíp „zdola nahor“. Každý nositeľ dôležitej výskumnej infraštruktúry uvedenej 

v tomto dokumente (CVTI SR, Slovenská akadémia vied a vybrané vysoké školy) majú 

zodpovednosť zanalyzovať mieru komplementarity a možnosť zapojenia sa do konkrétnych 

ESFRI infraštruktúr prostredníctvom svojej modernej výskumnej infraštruktúry, ktorá bola 

vybudovaná a/alebo zmodernizovaná z prostriedkov OP Výskum a vývoj. Tieto inštitúcie sú 

zodpovedné za to, aby v rámci nových projektov realizovaných z OP Výskum a inovácie 

vyhradili časť činností a zdrojov na internacionalizáciu výskumných infraštruktúr. SR napr. 

v súčasnosti nie je zapojená ani do jednej ESFRI infraštruktúry v oblasti energetiky26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

26 príkladom takéhoto prístupu je snaha komplementárnym spôsobom (t. j. pomocou existujúcej infraštruktúry a jej modernizácie) 

sa zapojiť do infraštruktúry ELI – extreme light infrastructure – cieľom je vybudovať Európske laboratóriá vysokovýkonné 

počítanie s najintenzívnejšími lasermi na svete, v súčasnosti je v konzorciu 13 členských krajín a 40 inštitúcii a je usadená 

v strednej a východnej Európe ako jediná veľká infraštruktúra ESFRI. Má 3 oblasti ELI – beam lines facility Praha-Dolní 

Břežany, ELI – attosecond facility-Szeged, ELI -nuclear physics facility–Bukurešt (Magurele). Medzinárodné laserové centrum 

je formálne participant cez Európske laserové konzorcium a SAV je asociovaný člen konzorcia 
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Cieľom monitorovania bolo dôsledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) realizácie OP 

aktivít projektu s využitím fyzických a finančných ukazovateľov výsledku projektu. Výstupmi 

monitorovania boli podklady pre zostavovanie výročných správ a záverečnej správy 

operačného programu a príslušných horizontálnych priorít. 

Systém monitorovania a hodnotenia OP VaI 2014 - 2020 navrhuje ako spôsob odhadu 

cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov dva postupy:  

 Využitie  jednotkových nákladov na dosiahnutie daného výstupu z informácií z 

predchádzajúceho programového obdobia. Tie sú upravené o infláciu, nakoľko 

programové obdobie je pomerne dlhé a o pravdepodobnosť duplicitného výskytu v 

iných projektoch.   

 Kvalitatívny expertný odhad - je odporúčaný najmä pri ukazovateľoch, ktoré doposiaľ 

neboli monitorované a teda nebola žiadna skúsenosť s ich predikciou či napĺňaním.  

 

Kým prvý postup je odporúčaný pre tie typy ukazovateľov, s ktorými existuje predchádzajúca 

skúsenosť, druhý je odporúčaný pre také prípady, keď skúsenosť neexistuje, t. j. ukazovateľ 

nebol sledovaný.  

3. Údajová základňa 

a referenčné hodnoty 

pre monitorovanie a 

rozvoj systému 

podpory VVaI 
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 Obrázok 1 Základný rámec procesov riadenia vedy a inovácií v SR v novom inštitucionálnom 

usporiadaní 

 

Analýza skúseností predchádzajúceho obdobia je v každom prípade jeden z najdôležitejších 

predpokladov pre vykonanie správnej predikcie cieľových hodnôt a súčasne správne 

nastavenie východiskových hodnôt budúceho programového obdobia. Pri nastavovaní týchto 

hodnôt treba brať ešte do úvahy skutočnosť, že cieľová hodnota OP VaI je hodnota, ktorá by 

mala byť dosiahnutá na konci čerpania v programovom období 2014 - 2020 na konci n+3 

obdobia, t. j. v roku 2023. Východisková hodnota pre nové obdobie však musí byť nastavená 

na začiatok programového obdobia, t. j. na začiatok roka 2021. Z toho vyplýva, že referenčná 

hodnota pre nové obdobie je hodnotou priebežnou vo vzťahu k programovému obdobiu 2014 

- 2020. Nakoľko Systém monitorovania a hodnotenia OP VaI stanovuje aj odhad čiastkového 

cieľa na rok 2018, je možné overením odhadovaných hodnôt zverifikovať, či postup 

nastavený v tomto systéme je vhodný na použitie pre stanovenie referenčných hodnôt pre 

PO 2021+. Uvedený systém totiž stanovuje hodnoty čiastkového cieľa 2018 ako hodnoty 

výkonnostného rámca. Je teda potrebné overiť, či posledné zaznamenané hodnoty 

ukazovateľov dosahujú úrovne predikované v Systéme monitorovania a hodnotenia.  

 

Zdroj: OP VaI 

3.1. Implementácia OP VaV a OP KaHR v PO 2007- 2013 

3.1.1. Stav plnenia finančných ukazovateľov  OP VaV a OP KaHR 2007 - 2013 
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Druhým významným východiskom pre stanovenie referenčných hodnôt je sledovanie 

vývoja kontrahovania a čerpania predchádzajúceho programového obdobia 2007- 2013 

príbuzného operačného programu, ktorými boli OP Výskum a vývoj a OP 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, pričom v rámci OP KaHR to boli 2 opatrenia 

prioritnej osi 1 a to 1.1 a 1.3  

Z údajov o vývoji finančnej implementácie národných a dopytovo-orientovaných projektov 

OP VaV vyplýva, že prvé 2 roky programového obdobia boli nábehové.  Kým v 1. roku 2007 

nedošlo ešte ku žiadnemu čerpaniu, nakoľko prebiehali ešte aktivity týkajúce sa 

schvaľovania OP a dezignácie orgánov OP, v ďalších rokoch malo čerpanie mierne 

stúpajúci trend. Od roku 2010 až do roku 2013 má čerpanie stabilný rast, ktorý sa pohyboval 

na úrovni 10 – 12 %. Kontrahovanie v tomto období malo odlišný vývoj - v 3. a 4. roku 

implementácie, medziročný nárast predstavoval až 20 % a 29 % v roku 2010, následne 

došlo k výraznému poklesu kontrahovania. Ten bol spôsobený jednak zmenami v zákone 

o verejnom obstarávaní, ako aj výpadkom vo vyhlasovaní výziev. Výpadok vo vyhlasovaní 

výziev bol pravdepodobne spôsobený predčasnými parlamentnými voľbami v roku 2012. 

Najväčší nárast čerpania bol zaznamenaný v závere programového obdobia, t. j. v 

posledných 2 rokoch čerpania 2014 a 2015. Nárast v roku 2014 predstavoval medziročné 

zvýšenie čerpania o cca16 % (16,48 %) a v roku 2015 bolo dosiahnuté úplne najvyššie 

medziročné zvýšenie objemu schválených oprávnených výdavkov až na úrovni takmer 30 

% (28,8 %). Dôvodom bola skutočnosť, že išlo o posledný rok oprávnenosti výdavkov. Na 

OP VaV bola v programovom období 2007 - 2013 pridelená alokácia 1 209 415 373,00 EUR 

za zdroj ERDF. K 31. 10. 2016 bola celková dosiahnutá úroveň čerpania za OP VaV vo 

výške 1 212 259 661,76 EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 100,24 %. 

Prekročené čerpanie nad alokáciu bolo v rámci cieľa Konvergencia dosiahnuté na 

prioritných osiach 1 a 2.  
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Graf 17 OP Výskum a vývoj - stav čerpania k 31.8.2016 

 

Zdroj: Výročné správy o vykonaní OP VaV27 

OP KaHR - Súhrnný stav k 31. 08. 2016 

Od začiatku programového obdobia 2007 – 2013 bolo vyhlásených 35 dopytovo 

orientovaných výziev, 2 písomné vyzvania na implementáciu iniciatívy JEREMIE, 5 

písomných vyzvaní na predloženie národného projektu a v rámci technickej pomoci 17 

písomných vyzvaní. Z celkového počtu 35 dopytovo orientovaných výziev  bolo 20  výziev 

realizovaných v rámci prioritnej osi 1.1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, z toho 13 v 

rámci opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery (Podpora zavádzania inovácií a 

technologických transferov, Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja 

podnikania a Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných 

misiách) a 5 výziev v rámci opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch.  

Čerpanie OP KaHR v úvodných rokoch malo podobný nábeh ako v prípade OP VaV, t. j. 

mierny postupný rast so začiatkom čerpania v roku 2009. V ďalších rokoch malo čerpanie 

stúpajúci trend, ktorý kulminoval v roku 2011 (5. rok PO), kedy čerpanie dosiahlo úroveň      

16 % alokácie OP. Ďalšie roky boli poznačené útlmom vo vyhlasovaní výziev a teda aj 

spomalením čerpania. Príčiny boli podobné ako v prípade OP VaV, t. j. počas rokov 2010 

až 2012 došlo k značnému výpadku vo vyhlasovaní výziev. Na spomalenie čerpania malo 

výrazný vplyv najmä sprísnenie pravidiel v oblasti verejného obstarávania, čím sa značne 

predĺžil proces verejného obstarávania a taktiež dočasné pozastavenie platieb prijímateľom 

z dôvodu spätného overovania nedostatkov identifikovaných v rámci auditnej misie 

vykonanej v SR útvarmi EK. Berúc do úvahy skutočnosť, že aj v predošlých rokoch 

                                                   

27 Vrátane Záverečnej správy o vykonávaní OP VaV za rok 2016 
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nabiehalo reálne čerpanie až cca 1,5 roka po zmluvnom viazaní projektov, bolo možné 

očakávať ďalšiu kulmináciu čerpania až v roku 2015, čo bol súčasne posledný rok čerpania. 

Dňa 4. októbra 2012 EK rozhodnutím č. C(2012)7070 schválila návrh revízie OP KaHR, v 

rámci ktorého bola navýšená suma na tento operačný program o 225 mil. EUR. Uvedené 

finančné prostriedky boli cielené na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a mali 

tiež prispieť k zintenzívneniu podpory malých a stredných podnikov. 

RO priebežne prijímal konkrétne opatrenia na to, aby vytvoril predpoklady pre úspešné 

dočerpanie finančných prostriedkov. Boli vykonané: 

- úpravy v systéme schvaľovania žiadostí o NFP a zníženie administratívnej záťaže 
žiadateľov pri príprave žiadostí o NFP; 

- zavádzanie tzv. centrálneho overovania podmienok poskytnutia pomoci, kde RO pristupuje 
k individuálnym dohodám s inštitúciami, ktoré disponujú informáciami nevyhnutnými pre 
výkon konania o žiadosti a efektívne získavané údaje aplikuje v praxi pri schvaľovacom 
procese. V rámci toho boli podpísané dohody so Sociálnou poisťovňou, Finančným 
riaditeľstvom, zdravotnými poisťovňami; 

- požiadanie MF SR o možnosť nadkontrahovania prostriedkov OP KaHR pre maximalizáciu 
zmluvného viazania a čerpania zdrojov OP, ktoré bolo MF SR schválené dňa 30. 5. 2014; 

- v priebehu roka 2014, v záujme urýchlenia administrácie ŽoP, RO zaviedol zmeny 
súvisiace s administráciou ŽoP, ktorých hlavným cieľom je podstatne skrátiť dobu 
od predloženia ŽoP k jej vyplateniu, čím by malo dôjsť k miernemu zvýšeniu čerpania 
prostriedkov; 

- RO v spolupráci so SORO prijal opatrenia k zjednodušeniu tzv. zmenových konaní, 
s cieľom umožniť čo najrýchlejšiu realizáciu úspešných projektov. 

 

S blížiacim sa ukončením obdobia oprávnenosti výdavkov prebiehala aktívnejšia 

komunikácia a sledovanie realizácie projektov s cieľom včasnej identifikácie problémových 

projektov a prijatia adekvátnych opatrení na ich elimináciu. Avšak vzhľadom na charakter 

OP KaHR, ktorý bol prioritne zameraný na podporu podnikateľov, mal na čerpanie vplyv aj 

ekonomický vývoj na trhu, ktorého negatívne výkyvy sa priamo odrážajú na schopnosti 

podnikateľov realizovať schválené projekty. To sa v praxi prejavuje pomerne častým 

mimoriadnym ukončovaním schválených projektov, napr. z dôvodu straty schopnosti 

podnikateľa spolufinancovať výdavky. Čerpanie finančných prostriedkov OP KaHR je z 

tohto pohľadu priamo závislé na ekonomickom vývoji prijímateľa pomoci, pričom toto riziko 

je mimo dosahu RO. Realizácia projektov, a s tým spojené čerpanie finančných 

prostriedkov, je tiež do značnej miery ovplyvnená správnym vykonaním verejného 

obstarávania, ktoré je následne podrobené kontrole zo strany SO/RO.  

K 31. decembru 2015 bolo (s odpočítaním nezrovnalostí a vratiek) vyčerpaných 882 mil. 

EUR z alokácie OP KaHR, čo predstavuje 78 %-tnú úspešnosť. Rok 2015 bol v čerpaní za 

celé programové obdobie najúspešnejším rokom, pretože z celkových vyčerpaných 

prostriedkov na program bolo práve v tomto roku vyčerpaných až 35 %. Z celkovej 
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(navýšenej) alokácie na program bolo v roku vyčerpaných 28 % alokovaných zdrojov, 

pričom najvyšší príspevok k čerpaniu mala práve prioritná os 1. 

Rok 2016 v rámci programového obdobia 2007 – 2013 predstavoval záverečný rok z 

hľadiska čerpania finančných prostriedkov OP KaHR. Predmetné dočerpanie programu 

predstavovalo administratívne doúčtovanie výdavkov projektov podporených 

prostredníctvom nenávratného finančného príspevku, ktorých oprávnené obdobie sa 

končilo 31. decembrom 2015. Po tomto termíne boli ešte oprávnené výdavky projektov 

podporených prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva, na základe výnimky 

požadovanej zo strany MH SR. Aj vďaka tejto intervencii, a tiež iným prijatým opatreniam 

dosiahlo celkové deklarované čerpanie OP KaHR 1 108 mil. EUR, čo predstavuje 98 % 

alokácie programu28. 

3.1.2. Systém monitorovania a hodnotenia OP VaV v PO 2007– 2013  

Monitorovanie PO 2007 - 2013 sa vykonalo na troch úrovniach:  

 na úrovni NSRR, 

 úrovni OP a  

 úrovni projektov.  

V súlade so Systémom riadenia  Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v PO 2007 - 

2013, riadiaci orgán používal na monitorovanie OP merateľné ukazovatele výstupu a 

výsledku, ktoré v súlade s čl. 37 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia boli povinnou 

súčasťou OP a slúžili na kvantifikáciu konkrétnych cieľov prioritných osí OP. Okrem 

ukazovateľov výstupu a výsledku RO používal aj ukazovatele dopadu (spoločne ako 

programové ukazovatele). Programové ukazovatele sa vzťahovali priamo na stratégiu a 

ciele OP a predstavovali kvantifikovanú informáciu o vecnom, príp. finančnom pokroku v 

implementácii cieľov príslušných úrovní programovej štruktúry OP. Vybrané  programové 

ukazovatele (najmä ukazovatele výstupu a výsledku OP) mali kľúčový význam pre EK a 

boli definované ako hlavné „CORE“ ukazovatele. Prostredníctvom týchto ukazovateľov 

Európska komisia vyjadruje svoje priority definované v Strategických usmerneniach 

spoločenstva o Kohézii. Hlavné „CORE“ ukazovatele sú pre EK kľúčové najmä z hľadiska 

kontroly a možnosti porovnávania údajov medzi operačnými programami (príp. prioritnými 

osami, opatreniami). Súčasťou OP boli aj kontextové ukazovatele, ktoré predstavujú 

kvantifikované informácie o sociálnej, ekonomickej a ekologickej situácii prostredia, v 

ktorom sú ciele OP realizované. Kontextové ukazovatele sa využívali najmä v procese 

hodnotenia OP (ex-ante, priebežné, ex-post) a predstavovali kvantifikované východiská pre 

posúdenie vplyvu očakávaných dopadov realizácie OP na sociálnu, ekonomickú a 

ekologickú situáciu prostredia, v ktorom sa OP realizuje.  

                                                   

28 Výročná správa MH SR za rok 2016 so zohľadnením nezrovnalostí a vratiek (zdroj: MF SR). Stav uvedený k dátumu uzatvárania 

účtov OP KaHR, t. j. k 8. 9. 2017 
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Základné informácie o realizácii OP vychádzali z monitorovania  projektu. RO agregoval 

údaje a merateľné ukazovatele z úrovne projektov cez opatrenia, prioritné osi až na úroveň 

programu.  Na monitorovanie projektov slúžili projektové ukazovatele výsledku a dopadu v 

súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. Projektové ukazovatele sú zaradené v číselníku 

projektových ukazovateľov podľa prioritných tém v zmysle prílohy č. 2 vykonávacieho 

nariadenia. Za správu číselníka projektových ukazovateľov bol zodpovedný CKO.   

V programovom období 2007 - 2013 boli identifikované viaceré nedostatky monitorovania: 

 nedostatočná prepojenosť indikátorov na projektovej úrovni s indikátormi na 

programovej úrovni a previazanosť na špecifické ciele,  

 nízka relevancia ukazovateľov k podporovaným aktivitám, 

 nízka efektívnosť merania ukazovateľov,  

 slabá zrozumiteľnosť a jednoznačnosť ukazovateľov, 

 nedostatočne stanovená údajová základňa a metodika pre odhad 

socioekonomických prínosov intervencií,  

 nedostatočné zdokumentovanie procesu tvorby ukazovateľov a ich zdôvodnenie, 

 slabá možnosť agregácie ukazovateľov z úrovne projektov na vyššiu požadovanú 

úroveň.  

3.2. Vyhodnotenie situácie OP VaI 2014 - 2020, stav k 30. 9. 2018 

Nasledujúce údaje uvedené v tabuľke nižšie charakterizujú stav čerpania prostriedkov OP 

VaI ku koncu 3.štvrťroka 2018. Je to základná informácia pre plánovanie a predikovanie 

ďalšieho vývoja hodnôt ukazovateľov. K dátumu 30. 9. 2018 je z OP VaI vyčerpaných  len 

5 % z alokácie operačného programu za EÚ zdroje (resp. 8,47 % vrátane národných 

zdrojov), čiže približne len 114 mil. EUR z objemu 2,2 mld. EUR alokácie EU zdrojov.  

Nasledujúce zhodnotenia vychádzajú z Výročnej správy a Záverečnej správy o vykonávaní 

cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, OP Výskum a vývoj, ktorá obsahuje informácie 

ku koncu roka 2016, a ktorá bola schválená 21. 6. 2017 Monitorovacím výborom.  

Informácie za rok 2017 vychádzajú z iných dostupných verejných zdrojov publikovaných na 

stránkach CKO, Úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície, resp. iných 

relevantných inštitúcií.  

Implementácia OP VaI začala až v roku 2016 formou vyhlásenia prvých výziev a vyzvaní, 

s cieľom kontrahovania alokácie OP VaI. K 31.12.2016 bolo celkovo vyhlásených 17 výziev 

a vyzvaní s alokáciou cca 1 mld. EUR (zdroj EÚ). Z uvedeného počtu vyhlásených 

výziev/vyzvaní bolo 7 dopytovo orientovaných výziev s alokáciou 809 600 000,00 EUR, 1 

vyzvanie pre finančné nástroje v sume 68 100 000,00 EUR, 4 vyzvania pre projekty 

technickej pomoci s alokáciou 29 033 680,00 EUR a 5 vyzvaní pre národné projekty v 

hodnote 121 940 817,90 EUR. 

 Tabuľka 16 Stav finančných ukazovateľov v EUR 
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Zdroj: CO, MF SR 

Ďalšie 4 dopytovo orientované výzvy boli zrušené. K 31.12.2016 boli v rámci prioritných osí 

kontrahované projekty pre finančné nástroje a projekty technickej pomoci. K nízkemu 

kontrahovaniu prispelo viacero faktorov, ako napr. neskorá designácia OP VaI, zrušenie 

výziev na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, resp. 

výziev na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia 

konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít, 

ďalej vysoký záujem žiadateľov o pomoc NFP v rámci výziev na podporu PVVC a  podporu 

DSV a na druhej strane nízky záujem odborných hodnotiteľov o hodnotenie projektov. K 

31.12.2016 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ na národnej úrovni po zohľadnení 

nezrovnalostí a vratiek v rámci OP VaI výšku 21 625 820,22 EUR, čo predstavuje podiel 

čerpania prostriedkov EÚ na celkovej alokácii (2 266 776 537,00 EUR) 0,95 %. Nárast 

kontrahovania a čerpania sa predikoval roku 2017 vo všetkých PO. Aby nedošlo k 

automatickému zrušeniu záväzku (tzv. dekomitment), bolo nutné podľa pravidla N+3 

vyčerpať prvý záväzok roku 2014 do konca roku 2017. Na konci roka 2017 sa podarilo 

nakontrahovať 798 mil. EUR, čo predstavovalo cca 36 % alokácie, čo sa však v čerpaní sa 

mohlo odzrkadliť až o niekoľko rokov. Dosiahnutá úroveň čerpania na konci roka 2017 bola 

3,96 %.  

V rámci ukazovateľov výstupu prioritných osí 1 až 4 k 31.12.2016 je možné zatiaľ 

konštatovať nulový pokrok. V rámci prioritnej osi 5 boli implementované prvé projekty, preto 

došlo k prvému plneniu programových výstupových ukazovateľov. Všetky zmeny vo 

výsledkových ukazovateľoch  boli spôsobené externými faktormi mimo pôsobenia a 

implementácie OP VaI nakoľko v rámci OP VaI ešte v roku 2016 nedošlo k implementácii 

projektov. Plnenie čiastkových cieľov výkonnostného rámca k 31.12.2016 bolo v PO 3 a PO 

4, a to prostredníctvom finančného ukazovateľa „Celková suma oprávnených výdavkov po 

ich certifikácii certifikačným orgánom“. Nárast plnenia čiastkových cieľov v rámci 

finančného ukazovateľa, kľúčového vykonávacieho kroku a ukazovateľa výstupu bol 

očakávaný v nasledujúcom období. Najväčším rizikom, ktoré môže byť ovplyvnené posunmi 

v realizácii OP je preto riziko nesplnenia stanovených hodnôt čerpania a následne aj riziko 

nesplnenia čiastkových cieľov - finančných ukazovateľov výkonnostného rámca k 

31.12.2018.  

V rámci ukazovateľov výstupu prioritných osí 1 až 4 k 31.12.2016 je preto možné zatiaľ 

konštatovať nulový pokrok, čo je spôsobené skutočnosťou, že v sledovanom období boli v 

rámci prioritných osí implementované len projekty pre finančné nástroje. V rámci prioritnej 

osi č. 5 Technická pomoc sú už prvé projekty implementované, preto došlo aj k prvému 

plneniu programových výstupových ukazovateľov.  

Program

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj ŠR zdroj

OP Výskum a 

inovácie 2 204 059 380,00 256 828 106,00 114 010 495,72 21 762 295,86 5,17% 8,47% 2 090 048 884,28 235 065 810,14

Ostáva deklarovať na EK do 

31.12.2018 pre splnenie pravidla N 

+ 3 v EUR

EÚ zdroj

Ostáva vyčerpať z alokácie 2014 - 

2020 do 31.12.2023 v EUR

219 701 871,70

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci EŠIF (bez PRV) programového obdobia 2014 - 2020 k 30.09.2018

Alokácia 2014 - 2020 v EUR
Podiel čerpania na alokácii 2014 - 

2020 v %

Čerpanie z alokácie 2014 - 2020 v 

EUR
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V roku 2017 došlo k úprave finančného rámca OP VaI v nadväznosti na technický prepočet 

finančnej obálky na kohéznu politiku 2017-2020 – zníženie alokácie pre PO 1 o 35,7 mil. 

EUR. Súčasne došlo k rozšíreniu oprávnených žiadateľov pre ŠC 1.2.2 a 2.2.2 

(výskumných inštitúcii štátnej a neštátnej sféry) a tiež ŠC 4.1.1 (fyzické osoby a právnické 

osoby, neziskový sektor), doplnenie príkladov oprávnených aktivít, úprava názvov 

merateľných ukazovateľov a doplnenie nových MU.  

Plán na rok 2017 zahŕňal vyhlásenie 13 nových výziev na dopytovo orientované projekty a 

2 vyzvania na projekty technickej pomoci v alokácii 494,8 mil. EUR. a 4 nové výzvy na 

predkladanie národných projektov v alokácii 64,2 mil. EUR. Plánovaná úroveň 

kontrahovania na konci roka 2017 predikovaná vo Výročnej správa a záverečnej správe o 

vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, OP Výskum a inovácie vo výške 

1 338,6 mil. EUR (60 %) a čerpania 102,2 mil. EUR (4,6 %). 

V roku 2017 bolo vyhlásených niekoľko výziev pre  DOP ako aj DSV a vyzvaní. Väčšina z 

nich však bola zrušená kvôli nedostatkom identifikovaným najmä vo fáze hodnotenia 

projektov. Po následných kontrolách EK bolo uzatváranie zmlúv o NFP zastavené až do 2. 

polroka 2018, takže čo sa týka kontrahovania došlo k minimálnemu posunu v rámci OP. 

Realizované boli iba národné projekty, pokračovala príprava štúdie realizovateľnosti na 

jeden veľký projekt a pokračoval výber finančných sprostredkovateľov na pre SIH 

(Slovenský investičný holding) pre implementáciu finančných nástrojov. Vzhľadom na 

pokročilý stav programového obdobia 2014 – 2020 nie je stav čerpania ani kontrahovania 

uspokojivý a existuje vysoké riziko, že ciele výkonnostnej rezervy nebudú naplnené a teda 

dôjde k dekomitmentu záväzku na konci roku 2018. 

Vzhľadom na skutočnosť, že predikované hodnoty čiastkového cieľa v roku 2018 s 

najvyššou pravdepodobnosťou nebudú naplnené, tieto plánované čiastkové hodnoty nie je 

možné použiť pre prípravu predikcie referenčných hodnôt nového programového obdobia 

2021+. 

3.3. Systém monitorovania a hodnotenia OP VaI v PO 2014 – 2020  

Nedostatky predchádzajúceho programového obdobia sa rozhodol RO/SO pre OP VaI 

vyriešiť použitím komplexného systému ukazovateľov, najmä finančných ukazovateľov, 

ktoré budú kompatibilné s externými zdrojmi informácií. Súčasne by mali poskytnúť údaje o 

finančnej kondícii prijímateľov a kontrolných skupín tak, aby bolo možné odhadnúť dopad 

implementovaných intervencií na cieľovú skupinu / územie. Rovnako bolo kľúčové myslieť 

na monitorovateľné faktory, ktoré môžu eliminovať predpojatosť výberu (selection bias), 

ktoré by mohli spôsobiť skreslenie, napr. demografické zmeny v oblasti trvalého pobytu – 

zmena počtu obyvateľov, hustota osídlenia, vzdialenosť lokality od ekonomických a 

rezidenčných sídiel (napr. okresné mesto). 

V novom monitorovacom systéme OP VaI RO/SO definoval systém ukazovateľov, ktorý 

obsahuje agregačnú mapu merateľných ukazovateľov a adresnejšie prepája merateľné 
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ukazovatele na jednotlivých úrovniach OP VaI (aktivity, špecifické ciele, investičné priority, 

tematické ciele). RO/SO definoval rámcovo jednotlivé merateľné ukazovatele pre jednotlivé 

aktivity, ako aj k nim prislúchajúce obdobie monitorovania. Nedostatok chýbajúcej evidencie 

nastavených kvantifikovateľných cieľov v rámci programového obdobia 2007 – 2013 mal 

byť odstránený vytvorením opisu monitorovania a hodnotenia pre OP VaI, kde sú uvedené 

východiská pri výpočtoch, ako aj použité metódy. Ďalej boli identifikované základné okruhy 

a metódy vhodné pre hodnotenie, ktorého základom by mal byť nový systém monitorovania. 

Zámerom bolo prednastaviť vhodný systém sledovania ich napĺňania po každej výzve 

a vyzvaní pre naplnenie ukazovateľov OP VaI. Pretože ako vyplynulo z hodnotenia OP VaV 

a OP KaHR v programovom období 2007 – 2013, oba riadiace orgány nemali dostatočne 

nastavený systém sledovania ukazovateľov v rámci predložených projektov a 

zazmluvnených v jednotlivých výzvach. To malo za následok nevyvážené napĺňanie 

ukazovateľov a veľké rozdiely v hodnotách ukazovateľov. 

Pre stanovenie budúcich referenčných hodnôt PO 2021+ je potrebné použiť kombináciu 

navrhovaných postupov v súlade so Systémom monitorovania. Nakoľko mnohé 

ukazovatele sa sledovali aj v predchádzajúcom období, odporúča sa vychádzať pri týchto 

ukazovateľoch z predchádzajúcej skúsenosti. Nakoľko však súčasné hodnoty nie sú 

zhodné s plánovanými hodnotami v súlade so Systémom, je potrebné tieto hodnoty upraviť:  

1) na základe skutočne dosiahnutých hodnôt, ktoré sú naposledy zaznamenané, resp. 

zverejnené za OP VaI, t. j. hodnoty k 30. 9. 2018 (s ohľadom na obdobie spracovania 

tejto správy), a  

2) na základe očakávanej krivky čerpania. Krivku čerpania je potrebné upraviť na 

základe predpokladaného možného vývoja.  

V rámci nasledujúcich častí sú spracované relevantné ukazovatele OP VaV a OP KaHR vo 

vzťahu k OP VaI. Za relevantné sa považujú tie ukazovatele, ktoré sú:  

1) sledované v oboch programových obdobiach v OP KaHR/OP VaV a OP VaI,  

2) v súčasnom programovom období zaznamenali určitý vývoj, t. j. došlo ku zmene ich 

východiskovej hodnoty.  

3.4. Stav plnenia vybraných ukazovateľov OP VaV 

OP VaV stanovil pre monitorovanie pokroku implementácie OP kľúčové ukazovatele (tzv. 

Core indikátory) a kontextové ukazovatele. Okrem toho v rámci každého OP boli stanovené 

ukazovatele výstupu, výsledku a dopadu.  

V ďalšej časti analýzy sú rozobraté kľúčové ukazovatele a ukazovatele kontextu, nakoľko 

tieto sú pre sledovanie pokroku a následné odpočtovanie EK rozhodujúce.  

3.4.1. Kľúčové ukazovatele 
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Kľúčové ukazovatele umožňujú vzájomné porovnanie efektívnosti, účinnosti a 

hospodárnosti s ohľadom na realizáciu pomoci z ERDF a KF. OP VaV sledoval na úrovni 

OP desať kľúčových (core) ukazovateľov. 

  „Počet projektov (v databáze SFC č. 4 – „Počet projektov výskumu a vývoja“) 

s hodnotou 419 (417 zazmluvnených NFP a 2 projekty JEREMIE  v PO 1 až 4, 8 

zmlúv s MSP v rámci JEREMIE) má plnenie na 27 % z cieľovej hodnoty OP, riadne 

ukončených bolo 401 projektov. Konštatujeme, že cieľová hodnota OP bola 

nastavená príliš vysoko. 

 

 „Počet vzdelávacích projektov“ v databáze SFC č. 36 predstavuje zároveň 

hodnotu „počet zazmluvnených projektov v prioritnej osi 5“, keďže v tomto prípade 

ide o projekty so vzdelávacou infraštruktúrou – hodnota ukazovateľa sa napočíta 

sčítaním počtu zazmluvnených projektov v rámci PO 5, ktorých je 72, t. j. má plnenie 

na 120 % z cieľovej hodnoty OP, riadne ukončených bolo 70 projektov.  

 

 „Počet projektov priamej investičnej pomoci pre MSP“ (v SFC č.7) s hodnotou 

106 má 118 % plnenie z cieľovej hodnoty OP. Z celkového počtu zazmluvnených 

projektov bolo riadne ukončených 101 projektov. 

 

 „Počet projektov týkajúcich sa informačnej spoločnosti“ (v SFC č. 11) 

s hodnotou 213 má 142 % plnenie z cieľovej hodnoty OP. Z celkového počtu bolo 

ukončených 206 projektov. K dosiahnutiu uvedeného pozitívneho stavu naplnenia 

daného ukazovateľa prispel predovšetkým záujem prijímateľov o zazmluvnenie 

daného ukazovateľa.  

 

 „Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so 

spoločenskou a hospodárskou praxou“ (v databáze SFC č. 5 – „Počet projektov 

spolupráce podnikov a výskumných inštitúcií“) s hodnotou 423 (predstavuje počet 

zazmluvnených projektov v opatreniach 2.2/4.2 a tiež plnenie čiastkového 

dopadového projektového ukazovateľa „Počet projektov spolupráce výskumno-

vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou“ narátané z 

následných monitorovacích správ prijímateľov) je plnený na 40 % z cieľovej hodnoty 

OP.  

 

 „Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov“ (v databáze SFC č. 1 

– „Počet vytvorených pracovných miest“, a  – „Počet vytvorených pracovných miest 

pre výskum a vývoj“) č. 6 s hodnotou 166,2 má 34 % plnenie z cieľovej hodnoty OP. 

Daný ukazovateľ vykazuje nízke plnenie, pretože na úrovni projektu je dopadový. 

Stanovený cieľ bude dosiahnutý v rámci 5 ročnej udržateľnosti projektu, keďže cieľ 

stanovený prijímateľmi v zazmluvnených projektoch prekračuje cieľ stanovený v OP.  

 

 „Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – muži“ (v databáze 

SFC č. 2 – „Počet vytvorených pracovných miest pre mužov“) s hodnotou 94,6 má 
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39 % plnenie z cieľovej hodnoty OP. Daný ukazovateľ vykazuje nízke plnenie, 

pretože na úrovni projektu je dopadový. Stanovený cieľ bude dosiahnutý v rámci 5 

ročnej udržateľnosti projektu, keďže cieľ stanovený prijímateľmi v zazmluvnených 

projektoch prekračuje cieľ stanovený v OP.  

 

 „Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – ženy“ (v databáze 

SFC č. 3 – „Počet vytvorených pracovných miest pre ženy“) s hodnotou 71,5 má 30 

% plnenie z cieľovej hodnoty OP. Daný ukazovateľ vykazuje nízke plnenie, pretože 

na úrovni projektu je dopadový. Stanovený cieľ bude dosiahnutý v rámci 5 ročnej 

udržateľnosti projektu, keďže cieľ stanovený prijímateľmi v zazmluvnených 

projektoch prekračuje cieľ stanovený v OP.  

 

 „Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnej infraštruktúry“ (v databáze 

SFC č. 37 – „Počet študentov využívajúcich pomoc“) sa sleduje len v rámci prioritnej 

osi 5 na úrovni projektu ako dopadový ukazovateľ. Ukazovateľ vykazuje plnenie na 

134 % cieľovej hodnoty OP, čo predstavuje 464 698 študentov. Hodnota 

ukazovateľa môže byť čiastočne skreslená z dôvodu, že jeden študent mohol 

využívať prospech z viacerých druhov podpory. 

 

 „Vyvolané investície“ (v databáze SFC č. 10) vykazuje hodnotu 34,5279, t. j. 

ukazovateľ bol reálne naplnený na 576 % cieľa v OP. Plnenie bolo prekročené z 

dôvodu pomerne nízkeho nastavenia plánovaných hodnôt. 

Ukazovatele, ktorých hodnoty prekročili cieľové hodnoty stanovené v OP: 

 „Počet publikácií v odborných časopisoch“, ktorého plnenie je na 2058 % cieľovej 

hodnoty OP. Cieľ stanovený prijímateľmi v zazmluvnených projektoch predstavuje 

hodnotu 19 967, čo naznačuje až 3248 % plnenia cieľa OP. Plnenie bolo prekročené 

z dôvodu pomerne konzervatívneho nastavenia plánovaných hodnôt.  

 „Počet projektov venovaných problematike životného prostredia“ je plnený na 344 

% cieľovej hodnoty OP. K dosiahnutiu uvedeného pozitívneho stavu naplnenia 

daného ukazovateľa prispel predovšetkým veľký záujem prijímateľov o 

zazmluvnenie daného ukazovateľa. 

 „Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory“ je 

plnený na 593 % cieľovej hodnoty OP. Hodnota ukazovateľa je skreslená z dôvodu 

opakovaného využívania poskytnutej podpory v rámci viacerých projektov jedným 

výskumníkom. 

 „Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva“ je 

plnený na 120 % cieľovej hodnoty.  

 „Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v 

OP) na realizáciu projektov venovaných problematike životného prostredia“ je 

plnený na 364 % cieľovej hodnoty OP. K dosiahnutiu uvedeného pozitívneho stavu 

naplnenia daného ukazovateľa prispel predovšetkým veľký záujem prijímateľov o 

projekty z oblasti životného prostredia a teda o zazmluvnenie daného ukazovateľa. 
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 „Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v 

OP) na realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu 

obyvateľstva“ je plnený na 153 % cieľovej hodnoty OP. K dosiahnutiu uvedeného 

pozitívneho stavu naplnenia daného ukazovateľa prispel predovšetkým veľký 

záujem prijímateľov o projekty so zameraním na zdravotný stav obyvateľstva a teda 

o zazmluvnenie daného ukazovateľa. 

Rizikové ukazovatele / Problémové ukazovatele (hodnoty sú nízke a nepredpokladá sa 

splnenie cieľovej hodnoty OP): 

 „Počet výskumných úloh, do ktorých sú prijímatelia zapojení“ - nenašiel sa 

mechanizmus pre jeho odpočtovanie. 

 „Počet novovzniknutých spin-off malých podnikov, ktorých zakladateľmi sú 

výskumníci“ – je plnený na 5 % cieľovej hodnoty OP, ukazovateľ je dopadový. Cieľ 

stanovený prijímateľmi naznačuje 58 % plnenia cieľa OP. K nedosiahnutiu stavu 

daného ukazovateľa prispel predovšetkým nízky záujem prijímateľov o takéto projekty 

a teda nízky záujem o zazmluvnenie daného ukazovateľa. 

 „Počet patentových prihlášok EPO“ - je plnený na 9 % cieľovej hodnoty OP. Cieľ 

stanovený prijímateľmi naznačuje 58 % plnenia cieľa OP. K nedosiahnutiu stavu 

daného ukazovateľa prispel predovšetkým nízky záujem prijímateľov o zazmluvnenie 

daného ukazovateľa, resp. len 9 projektov bolo úspešne realizovaných so 

sledovaným merateľným ukazovateľom. 

 „Počet projektov podpory sietí pracovísk výskumu a vývoja“ - je plnený na 20 % 

cieľovej hodnoty OP. K nedosiahnutiu stavu daného ukazovateľa prispel 

predovšetkým nízky záujem prijímateľov o zazmluvnenie daného ukazovateľa. 

 

Tabuľka 17 Prehľad špecifického merateľného ukazovateľa OP VaV k 31.12.2007 – 31.10.2016 

Názov ukazovateľa 

Cieľová 

hodnot

a na 

úrovni 

OP  

2013 

Cieľ stanovený prijímateľmi na základe zmlúv 

200

7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dosiahnutá hodnota 

200

7 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet patentových 

prihlášok EPO 98 

0 N/A N/A 40 58 53 56 62 58** 

0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Zdroj: RO/SORO 

3.4.2. Kontextové ukazovatele 

Pre účely monitorovania a hodnotenia pokroku OP VaV boli stanovené kontextové 

ukazovatele na úrovni hospodárstva SR. Implementácia OP bude prispievať k ich napĺňaniu 

avšak na ich plnenie budú vplývať aj ďalšie ekonomické faktory vrátane správania 
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ekonomických subjektov. V prípade takýchto ukazovateľov nie je možné presne vyčísliť 

príspevok OP ku zmene ich hodnôt.  

 Súhrnný index inovatívnosti (prístupné údaje v rámci EIS od r. 2011)29 - Ukazovateľ 

je prednostne zameraný na inovačné výstupy. Súhrnný index inovatívnosti sa skladá 

z 29 ukazovateľov od najnižšej možnej výkonnosti s hodnotou 0 po najvyššiu možnú 

výkonnosť s hodnotou 1. Posudzuje sa v nich inovačná výkonnosť členských štátov 

a EÚ zo širšieho hľadiska s porovnaním širokého spektra ukazovateľov inovácií 

vrátane predpokladov, firemných činností a výstupov. Výstupy inovácií sú veľmi 

rozdielne a líšia sa medzi jednotlivými sektormi. Ukazovateľ je založený na štyroch 

komponentoch vybraných pre ich politickú relevantnosť:  

- Technologické inovácie merané počtom patentov; 

- Zamestnanosť v oblasti znalostne intenzívnych činností ako percentuálny 

podiel celkovej zamestnanosti; 

- Konkurencieschopnosť znalostne intenzívnych výrobkov a služieb. Tá je 

založená tak na príspevku obchodnej bilancie vysoko náročných a stredne 

náročných technických produktov k celkovej obchodnej bilancii, ako aj na 

podiele znalostne intenzívnych služieb na celkovom vývoze služieb; 

- Zamestnanosť v rýchlo rastúcich firmách inovatívnych sektorov. SR sa 

v programovom období 2007 – 2013 pohybovala striedavo na 20 až 23 priečke 

v rámci krajín Európskej únie. Cieľová hodnota 19 dosiahnutá nebola, keďže 

SR sa nachádza na 22 pozícii, ktorá je zhodná s východiskovou pozíciou 

z roku 2005. Na nesplnenie cieľa vplývali globálne výsledky vyššie uvedených 

faktorov. 

 

 “Počet patentových prihlášok EPO na 1 mil. obyvateľov 30“ - Nízku inovačnú 

výkonnosť slovenskej ekonomiky najlepšie dokumentuje nízka patentová výkonnosť, 

uvádza počet patentových prihlášok (European Patent Office) na 1 mil. obyvateľov za 

jednotlivé roky. SR v programovom období 2007 – 2013 nevyprodukovala viac ako 8 

patentových prihlášok na 1 mil. obyvateľov. Ukazovateľ nenaplnil cieľovú hodnotu 18. 

V porovnaní s inovačne vyspelými krajinami (Fínsko alebo Švédsko) môžeme v tomto 

ukazovateli konštatovať priepastný rozdiel.  

 “Podiel pracovníkov výskumu a vývoja vo vzťahu k celkovému počtu 

pracovných síl31” - Počas programového obdobia 2007 – 2013 podiel pracovníkov 

výskumu a vývoja vo vzťahu k celkovému počtu pracovných síl (počet osôb na 1000 

pracovných síl) mal kolísavé hodnoty a to na úrovni 5,6 až 7 % (z roku 2010). Cieľová 

hodnota OP predstavovala hodnotu 8 %, ktorá naplnená nebola, keďže hodnota 

z roku 2014 predstavovala 6,631 % podiel. 

                                                   

29 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en 

30 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=jG7iRO41LOcr78pj_OUAJ4kjCLvp89aZSITELptQsqmqSedD

9be2!-806456694?tab=table&plugin=1&pcode=tsc00009&language=en 

31 https://data.oecd.org/rd/researchers.htm#indicator-chart  

https://data.oecd.org/rd/researchers.htm#indicator-chart
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 „Celkové výdavky na výskum a vývoj (% z HDP)32„ - Z hľadiska výdavkov na VaV 

(jeden z rozhodujúcich indikátorov národného inovačného rozvoja) je SR 

charakteristická dlhodobo pod-financovaným sektorom VaV. Pred začiatkom 

programového obdobia 2007 – 2013 sa celkové výdavky na VaV pohybovali okolo 

0,5 % HDP, pričom v priebehu posledných rokov postupne vzrastali. Tento nárast bol 

spôsobený nárastom kapitálových výdavkov na prístroje a zariadenia, čo je najmä 

výsledkom čerpania štrukturálnych fondov zameraných na VaV. Ak porovnáme 

celkové výdavky na VaV v ostatných Európskych ekonomikách, tak Slovensko patrí 

medzi krajiny s najnižšími výdavkami. Cieľ 1,8 (% HDP) výdavkov na VaV sa 

nepodarilo ku koncu programového obdobia naplniť, keďže dosiahnutá hodnota 

z roku 2014 je na úrovni 0,89. 

 „Počet udelených patentov USPTO na 1 mil. obyvateľov“ 33  - SR je málo 

patentujúcou krajinou. Na základe počtu udelených patentov na Patentovom úrade 

USA (USPTO) patrí medzi krajiny v skupine miernych inovátorov. Nízka patentová 

aktivita súvisí s viacerými príčinami. Na patentovanie svojich objavov je potrebné 

výskumníkov motivovať, zvýšiť ich povedomie o potrebe ochrany duševného 

vlastníctva, vytvoriť mechanizmy a pomocné nástroje pre zjednodušenie 

patentovania. Problémom môžu byť aj financie, nakoľko každý patent je finančne 

veľmi náročný. Ďalšou z možných príčin počtu patentov v SR by mohli byť aj nízke 

výdavky verejného i súkromného sektora na výskum a vývoj, aj keď v posledných 

rokoch celkové výdavky na výskum a vývoj (% z HDP) majú stúpajúcu tendenciu. 

V programovom období 2007 – 2013 sa počet udelených patentov UPSTO v SR na 

1 mil. obyvateľov pohyboval v rozmedzí od 2,42 do 3,534. Keďže cieľová hodnota 

predstavovala 2 udelené patenty, môžeme konštatovať splnenie cieľa. 

 „Podiel doktorandov v oblasti vedy a techniky v populácii vo veku 20-29 rokov“35 

- Bez kvalitných ľudských zdrojov ako súčasti infraštruktúry výskumu a vývoja, nie je 

možné realizovať výskum a vývoj na špičkovej Európskej úrovni. Perspektívne jadro 

najkvalitnejších ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja predstavujú doktorandi 

a post-doktorandi. Počas programového obdobia 2007 – 2013 sa len veľmi pomaly 

zvyšoval podiel doktorandov v oblasti vedy a techniky v populácii vo veku 20 - 29 

rokov, a to na úrovni 0,4 až 0,6 % (z roku 2012). Cieľová hodnota OP predstavovala 

hodnotu 0,7 %.  

 „Percento obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 - 64 rokov“36 - 

Miera absolventov indikuje kapacitu krajiny produkovať pracovníkov s progresívnymi, 

špeciálnymi znalosťami a schopnosťami, s vedomím lepšieho platu a pozície v 

zamestnaní. Záleží na každej krajine, aké množstvo absolventov vysokých 

                                                   

32 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001&plugin=1  

33 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00033&plugin=1 

34 odhadovaná hodnota z roku 2011  

35 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00028&plugin=1 

36 https://data.oecd.org/eduatt/adult-education-level.htm#indicator-chart 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00033&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00028&plugin=1
https://data.oecd.org/eduatt/adult-education-level.htm#indicator-chart
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škôl/univerzít na trhu práce je potrebné. Počas programového obdobia 2007 – 2013 

sa percentuálny podiel obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 - 64 

postupne zvyšoval z úrovne 14,4 až na súčasný 21,15. Aj napriek zvyšovaniu podielu 

sa SR v rámci krajín EÚ nachádza až na 22. mieste. Najvyšší podiel vykazuje Veľká 

Británia, kde až 43,5 % obyvateľov má vysokoškolské vzdelanie.  

3.5. Stav plnenia vybraných ukazovateľov OP KaHR  

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dosiahnuté výsledky ukazovateľov OP, ktoré sú 

zadefinované v OP KaHR so skutočnými a plánovanými cieľovými hodnotami. Údaje 

sú uvedené len za ukončené projekty s výnimkou počtu podporených projektov, ktoré 

predstavujú počet uzatvorených zmlúv o NFP. Pre účely nastavenia budúcich referenčných 

hodnôt boli vybraté len relevantné ukazovatele OP KaHR, ktorú ďalej analyzované.  

V PO 1 bolo zazmluvnených 1 175 projektov a z toho ukončených 398 projektov. Niektoré 

ukazovatele sú už aj pri len 1/3 ukončených projektov naplnené na viac ako 100 %, avšak 

ukazovatele zamerané na vytváranie nových pracovných miest sú v rámci tejto PO asi 

najrizikovejšie. V prípade úspešného ukončenia všetkých projektov je však oprávnený 

predpoklad naplnenia aj týchto ukazovateľov. 

Tabuľka 18 Relevantné ukazovatele OP KaHR na úrovni PO 1 vo vzťahu k OP VaI 

Názov ukazovateľa Cieľová 

hodnota 

Hodnota 

v roku 2014 

Percentuáln

e naplnenie 

Počet novovytvorených pracovných miest 9 865 2 644 26,8 % 

Počet podporených projektov na pomoc MSP 

prostredníctvom nefinančnej pomoci 

40 36 90 % 

Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP 

v dôsledku realizácie podporených projektov 

7 565 2 022 26,17 % 

Súkromné investície do realizovaných projektov 240 243,47 101,4 % 

Nárast tržieb 109,6 123,7 112,9 % 

Zdroj: MH SR - údaje sú len k roku 2014 

V PO2 bolo zazmluvnených 454 projektov a z toho ukončených 210. Kritickými ukazovateľmi 

sú najmä: 

 počet novovytvorených pracovných miest, 

 úspory energie získané realizáciou podporených projektov a 

 počet vypracovaných energetických auditov. 

Tieto ukazovatele vykazujú nulovú alebo veľmi nízku mieru naplnenia. 
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Tabuľka 19 Relevantné ukazovatele OP KaHR na úrovni PO2 vo vzťahu k OP VaI 

Názov ukazovateľa Cieľová 

hodnota 

Hodnota v roku 

2014 

Percentuál

ne 

naplnenie 

Počet novovytvorených pracovných miest (počet) 400 110 27,50 % 

Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP 

v dôsledku realizácie podporených projektov (počet) 

360 105 29,17 % 

Súkromné investície do realizovaných projektov (mil. 

EUR) 

75 104,02 138,90 % 

Nárast tržieb (%) 109,6 109,4 99,80 % 

Úspory energie získané realizáciou podporených 

projektov (TJ/rok) 

1800 218,54 12,14 % 

Počet vypracovaných energetických auditov (počet) 250 0 0,00 % 

Zdroj: MŠVVaŠ SR  

V OP KaHR bola stanovená podmienka vytvoriť aspoň jedno pracovné miesto pri realizácii 

projektov MSP37.  Ukazovatele ako súkromné investície, úspora energie a nárast tržieb neboli 

sledované v rámci OP VaV.  

Tým sa vytvára predpoklad pre OP VaI, že projekty zamerané na tieto ukazovatele budú skôr 

realizované v rámci projektov MH SR. Pri krátkodobých projektoch OP KaHR je viditeľne 

problematické napĺňanie ukazovateľa „úspora energie, ktorý je nastavený aj v OP VaI. 

Pre oba Operačné programe je evidentné, že riadiace orgány nemali vhodne nastavený 

mechanizmus priebežného sledovania zazmluvnených ukazovateľov, keďže pri niektorých je 

napĺňanie nadpriemerné a v niektorých ako napr. počet novovytvorených pracovných miest 

v OP VaV je minimálne. Príčinou môže byť aj nesprávny výber indikátora k navrhovanej 

aktivite, alebo nesprávny výber podporovaných aktivít k dosahovaniu stanovených cieľov, 

ktorých plnenie meria stav plnenia ukazovateľov. Tiež je potrebné brať do úvahy skutočnosť, 

že na kontextové ukazovatele vplývajú aj iné ekonomické faktory ako intervencie OP, a teda 

nie je možné s dostatočnou presnosťou pripísať prínos práve aktivitám OP.  

                                                   

37  Použitím realokovaných zdrojov bol stanovený predpoklad priameho vytvorenia približne 1 200 pracovných miest v 

podporených MSP. Zároveň bola stanovená podmienka, že každý podporený projekt musí vytvoriť aspoň jedno pracovné miesto 

pre mladého nezamestnaného do 29 rokov. Žiadatelia boli prostredníctvom nastavenia výberových kritérií pozitívne motivovaní k 

obsadzovaniu čo najväčšieho počtu novovytvorených pracovných miest z cieľovej skupiny mladých ľudí, čím sa očakával vyšší 

príspevok k dosiahnutiu stanoveného očakávaného počtu vytvorených miest. Výzvy KaHR-111SP-1201 KaHR-31SP-1201  

KaHR-111DM-1301 
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Tabuľka 20 Plnenie ukazovateľov OP KaHR k 31. 12. 2014 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celk

om 

Ukazovateľ 

1:Počet 

novovytvorených 

pracovných 

miest 

(VK)(počet)* 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 19 402 1 137 1 984 2 527 3 48738  3 487 

Cieľ         14 200 14 

200 

Východisko 0         0 

Ukazovateľ 2: 

Počet 

novovytvorených 

pracovných 

miest 

obsadených 

mužmi 

(VK)(počet)* 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 9 141 671 1 127 1 271 1 78739  1 787 

Cieľ         9 820 9 820 

Východisko 0         0 

Ukazovateľ 3: 

Počet 

novovytvorených 

pracovných 

miest 

obsadených 

ženami 

(VK)(počet)* 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 10 116 466 857 1 256 1 70040  1 700 

Cieľ         4 380 4 380 

Východisko 0         0 

Ukazovateľ 4: 

Počet 

vytvorených 

pracovných 

miest pre 

znevýhodnené 

skupiny v 

dôsledku 

realizácie 

projektu 

(VK)(počet)* 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 13 62 99 123 171  171 

Cieľ         180 180 

Východisko 0         0 

Ukazovateľ 5: 

Počet 

podporených 

projektov41 

(V)(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 332 694 798 826 1 229 2 10242  2 102 

Cieľ         2 110 2 110 

Východisko 0         0 

Ukazovateľ 6: 

Počet 

podporených 

projektov na 

pomoc malým a 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 306 527 594 594 788 1 65943  1 659 

Cieľ         1 790 1 790 

Východisko 0         0 

                                                   

38 Z toho je 3 243 pracovných miest vytvorených na základe výsledkov projektov podporených prostredníctvom NFP a 244 

pracovných miest vytvorených na základe výsledkov projektov podporených prostredníctvom iniciatívy JEREMIE. 

39 Z toho je 1 633 pracovných miest vytvorených na základe výsledkov projektov podporených prostredníctvom NFP a 154 

pracovných miest vytvorených na základe výsledkov projektov podporených prostredníctvom iniciatívy JEREMIE. 

40  Z toho je 1 610 pracovných miest vytvorených na základe výsledkov projektov podporených prostredníctvom NFP a 90 

pracovných miest vytvorených na základe výsledkov projektov podporených prostredníctvom iniciatívy JEREMIE. 

41 Vrátane projektov TP, ktorých je k 31. 12. 2014 86. 

42 Z toho je 1 927 projektov podporených prostredníctvom NFP a 175 projektov podporených prostredníctvom iniciatívy JEREMIE. 

43 Z toho je 1 484 projektov podporených prostredníctvom NFP a 175 projektov podporených prostredníctvom iniciatívy JEREMIE. 
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stredným 

podnikom (V) 

(počet)* 

            

            

Ukazovateľ 7: 

Počet 

vytvorených 

nových 

pracovných 

miest v MSP v 

dôsledku 

realizácie 

podporených 

projektov (VK) 

(počet)* 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 19 402 1 080 1 883 2 379 2 86044  2 860 

Cieľ         11 860 11 

860 

Východisko 0         0 

Ukazovateľ 8: 

Počet 

vytvorených 

nových 

pracovných 

miest v MSP v 

dôsledku 

realizácie 

podporených 

projektov (muži) 

(VK) (počet)* 

Dosiahnutý 

výsledok45 

0 0   637 1 069 1 189 1 44546  1 445 

Cieľ         8 485 8 485 

Východisko 0         0 

Ukazovateľ 9: 

Počet 

vytvorených 

nových 

pracovných 

miest v MSP v 

dôsledku 

realizácie 

podporených 

projektov (ženy) 

(VK)(počet)* 

Dosiahnutý 

výsledok47 

0 0   443 814 1 190 1 41548 N/A 1 415 

Cieľ         3 375 3 375 

Východisko 0         0 

Ukazovateľ 10: 

Súkromné 

investície do 

realizovaných 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 293,9 478,2 228,749 373,3 429,89 464,31  464,3

1 

Cieľ         400 400 

Východisko 0         0 

                                                   

44 Z toho je 2 616 pracovných miest vytvorených na základe výsledkov projektov podporených prostredníctvom NFP a 244 

pracovných miest vytvorených na základe výsledkov projektov podporených prostredníctvom iniciatívy JEREMIE. 

45 Údaje nie sú za roky 2009 a 2010 vykázané, keďže v tomto období neboli dostupné, pretože neboli v čase uzatvárania zmlúv 

o NFP súčasťou OP KaHR, ktorou sa stali až po revízii koncom roka 2010. 

46 Z toho je 1 291 pracovných miest vytvorených na základe výsledkov projektov podporených prostredníctvom NFP a 154 

pracovných miest vytvorených na základe výsledkov projektov podporených prostredníctvom iniciatívy JEREMIE. 

47 Údaje nie sú za roky 2009 a 2010 vykázané, keďže v tomto období neboli dostupné, pretože neboli v čase uzatvárania zmlúv 

o NFP súčasťou OP KaHR, ktorou sa stali až po revízii koncom roka 2010. 

48  Z toho je 1 325 pracovných miest vytvorených na základe výsledkov projektov podporených prostredníctvom NFP a 90 

pracovných miest vytvorených na základe výsledkov projektov podporených prostredníctvom iniciatívy JEREMIE. 

49 Pokles hodnoty bol spôsobený zmenou vo vyčíslení ukazovateľa, nakoľko v minulých obdobiach predstavoval zmluvne viazanú 

sumu (aktuálne ide o čerpanú sumu). 

file:///C:/Users/borik/Desktop/Káhira/Indikátory/k%2031.12.2012/výročka_namerané.xlsx%23RANGE!A55
file:///C:/Users/borik/Desktop/Káhira/Indikátory/k%2031.12.2012/výročka_namerané.xlsx%23RANGE!A55
file:///C:/Users/borik/Desktop/Káhira/Indikátory/k%2031.12.2012/výročka_namerané.xlsx%23RANGE!A59
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projektov 

(VK)(mil. EUR)* 

Ukazovateľ 11: 

Nárast pridanej 

hodnoty (D)(%) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 0 103,5 137,7 101,1 105,8  105,8 

Cieľ         105,8 105,8 

Východisko 100         100 

Ukazovateľ 12: 

Nárast tržieb 

(D)(%) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 76,9 132,1 119,7 219,7 127,9 121,8  121,8 

Cieľ         109,6 109,6 

Východisko 100         100 

Ukazovateľ 13: 

Prírastok 

kapacity pre 

výrobu energie 

z obnoviteľných 

zdrojov 

(VK)(MW)* 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 4,55 33,9 41,04 59,1 87,8 175,0  175,0 

Cieľ         75 75 

Východisko 0         0 

Ukazovateľ 14: 

Počet projektov 

podporujúcich 

obchod, 

podnikanie a 

nové technológie 

(VK)(počet)* 

Dosiahnutý 

výsledok 

     652 701 1 50250  1 502 

Cieľ         1 485 1 485 

Východisko 0         0 

Ukazovateľ 15: 

Počet 

novovytvorených 

pracovných 

miest  cielene 

pre MRK 

(VK)(počet)* 

Dosiahnutý 

výsledok 

     23 58 83  83 

Cieľ         100 100 

Východisko 0         0 

Zdroj: Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 

2014, ITMS 

* core ukazovateľ 

3.6. Stav plnenia ukazovateľov OP VaI 2014 – 2020 

Rizikové ukazovatele  výstupu na úrovni investičnej priority 1.1 OP VaI 

Z pohľadu nastavenia výšky ukazovateľov a ich napĺňania sú problematické najmä 

nasledovné rizikové ukazovatele výstupu na úrovni investičných priorít:  

                                                   

50 Z toho je 1 327 projektov podporených prostredníctvom NFP a 175 projektov podporených prostredníctvom iniciatívy JEREMIE. 
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Tabuľka 21 Rizikové ukazovatele PO 1.1 OPVaI 

Zdroj: MŠVVaŠ SR 

V rámci PO 2007 - 2013 v OP KaHR neboli sledované výstupové ukazovatele patenty, resp. 

start-up a spin-off podniky. V OP VaV boli nastavené, ale ich k napĺňaniu do roku 2014 

nedošlo.  

V podmienkach OP VaI pri realizácii projektov, do ktorých budú zapojené aj výskumné 

inštitúcie a aj súkromný sektor, nie je nastavená podmienka zamestnania vedeckých 

pracovníkov aj v súkromnej sfére. Zvyšovanie zamestnanosti bolo v PO 2007 - 2013 jedným 

z najmenej napĺňaných ukazovateľov v oboch OP. 

Rizikové ukazovatele výstupu na úrovni investičnej priority 1.2 OP VaI 

Tabuľka 22 Rizikové ukazovatele PO 1.2 OPVaI 

Ukazovateľ Dosiahnutá hodnota 

 

Monitorujúci 

subjekt 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové 

800 MH SR 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové 

1400 MH SR 

Počet prihlášok registrácie práv duševného 

vlastníctva 

530 MH SR 

Počet podporených patentových prihlášok 10 VA 

Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov 110 MH SR 

 

Ukazovateľ 

 

Dosiahnutá hodnota 

 

Monitorujúci 

subjekt 

 

Počet nových výskumných pracovníkov v 

podporovaných podnikoch 

 

250 

 

VA 

 

Počet podporených patentových prihlášok 

 

10 

 

VA 

 

Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov 

 

20 

 

VA 
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Počet podporených klastrových 

organizácií 

30 MH SR 

Súkromné inštitúcie spojené s verejnou podporou 

v inovačných projektoch alebo projektoch 

výskumu a vývoja 

571 000 000 MH SR / VA 

Zdroj: MŠVVaŠ SR 

Väčšina z týchto ukazovateľov nebola sledovaná ani v jednom z OP v rámci PO 2007 - 2013, 

ale z pohľadu napĺňania ukazovateľov týkajúcich sa patentov a spin-off podnikov, je táto 

oblasť veľmi riziková. Odporúčame prehodnotiť výšku daných ukazovateľov na základe 

dostupných štatistík.  

Klastrové organizácie je potrebné dopracovať aj z legislatívneho hľadiska, keďže v 

slovenských právnych predpisoch je táto oblasť málo špecifikovaná. Z pohľadu 

hospodárskych špecializácií stanovených v RIS3 SK je možné vytvoriť približne asi polovicu 

zo stanovenej hodnoty ukazovateľa. 

Z hľadiska percentuálneho podielu súkromných investícií v rámci schém štátnej pomoci je 

ukazovateľ „Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch, 

alebo projektoch výskumu a vývoja“ nastavený príliš ambiciózne a bude ho veľmi obtiažne 

naplniť. 

Rizikové ukazovatele výstupu na úrovni investičnej priority 2.1 OP VaI 

Tabuľka 23 Prehľad vybraných ukazovateľov Systému monitorovania a hodnotenia OP VaI 2014 - 2020 s 

uvedením základných atribútov 

Zdroj: MŠVVaŠ SR 

Tento ukazovateľ bol sledovaný v predchádzajúcom PO v rámci OP KaHR, pričom jeho 

naplnenie v roku 2014 bolo len na 12 %. Z pohľadu nastavenia budúcich referenčných hodnôt 

sa nastavenie ukazovateľa javí ako nedostatočné a bolo by vhodné  jeho výšku prehodnotiť 

na základe údajov z OP KaHR a štatistík. Navyše úspora energie bola hodnotená ako 

problémový ukazovateľ už v strategickom hodnotení OP KaHR. 

3.7. Stanovenie referenčných hodnôt 

Systém monitorovania a hodnotenia OP VaI popisuje jednotlivé merateľné ukazovatele 

výsledku a výstupu, ako aj popis vytvorenia výkonnostného rámca.  

Ukazovateľ Hodnota Zodpovednosť 

Zníženie ročnej spotreby primárnej 
energie vo verejných budovách 
(kWh/rok)  

18 400 000  VA 
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Systém obsahuje merateľné ukazovatele výsledku a výstupu na programovej úrovni s 

uvedením definície, zdôvodnením výberu ukazovateľa, spôsobu výpočtu, mernej jednotky, 

cieľovej hodnoty (rok 2023), zdroja a periodicity monitorovania. Pri nastavovaní systému 

merateľných ukazovateľov sa vychádzalo z historickej skúsenosti s plnením merateľných 

ukazovateľov počas programového obdobia 2007 – 2013 v rámci OP VaV a OP KaHR, ako 

aj nedostatkov identifikovaných v rámci systému monitorovania. Ďalej obsahuje informácie k 

výkonnostnému rámcu a to s uvedením definícií, zdôvodnením výberu ukazovateľov a s 

popisom spôsobu určenia míľnikov a cieľovej hodnoty. Výnimkou v rámci systému je 

ukazovateľ výsledku „Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP“, ku ktorému bol 

vypracovaný akčný plán, keďže v čase prípravy OP VaI neboli k dispozícii potrebné údaje 

pre identifikáciu východiskovej hodnoty a stanovenie cieľovej hodnoty predmetného 

merateľného ukazovateľa výsledku. Uvedené kritérium bolo splnené dopracovaním Systému 

monitorovania a hodnotenia OP VaI, verzia 2.0 zo dňa 14.12.2018, ktorý reflektuje zistenia 

auditnej skupiny EK, ako i vládneho auditu. Úprava dokumentu vychádzala z potreby 

detailnejšieho zadefinovania merateľných ukazovateľov, ich vykazovania a sprehľadnenia 

postupov. Konkrétne sa jednalo o zabezpečenie presnejších informácií pre žiadateľa / 

prijímateľa vo vzťahu k predmetu plnenia merateľných ukazovateľov, času / termínu 

vykazovania plnenia ukazovateľov a spôsobu plnenia a vykazovania merateľných 

ukazovateľov. Uvedená úprava tiež súvisí s celkovou úpravou systému podpory dopytovo-

orientovaných projektov v rámci VA, ktorá bola realizovaná v priebehu roka 2018 s výzvami 

vyhlasovanými na základe týchto nových postupov a procesov, ako i s potrebou bližšie 

upraviť spôsob výpočtu resp. vykazovania merateľných ukazovateľov za národné projekty 

priamo v gescii RO. Výstupové ukazovatele na projektovej úrovni boli upravené tak, aby 

zohľadňovali prepojenia najmä na nasledovné očakávané výsledky: 

 zvýšenie záujmu mladej generácie o štúdium technických a prírodovedných smerov 

a kariéru výskumníka; 

 zvýšenie počtu zahraničných excelentných výskumníkov participujúcich na 

výskumných projektoch v SR; 

 zvýšenie počtu slovenských excelentných výskumníkov pracujúcich v zahraničí 

participujúcich na výskumných projektoch v SR; 

 vytvorenie pracovných miest v univerzitných vedeckých parkoch; 

 zvýšenie využívania nových biznis modelov; 

 zlepšenie prepojenia domácich MSP s dodávateľmi pre veľké nadnárodné 

spoločnosti; 

 súčasťou systému ukazovateľov mali byť dopracované aj ukazovatele týkajúce sa 

monitorovania  energetickej úspory budov. 

Tabuľka uvedená nižšie predstavuje prehľad vybraných ukazovateľov OP VaI, pre ktoré bola  

v roku 2018 dosiahnutá nenulová hodnota, t. j. došlo k napĺňaniu. Tieto ukazovatele boli 

identifikované v Systéme monitorovania a hodnotenia OP VaI 2014 - 2020. Ukazovatele sú 

priradené k prioritnej osi, investičnej priorite a špecifického cieľu  a súčasne je zadefinovaná 

ich charakteristika.  Táto definícia by mala v tomto období na rozdiel od predchádzajúceho 

PO odstrániť nejednoznačnosť v jej výpočte a teda jej správnu interpretáciu, ako aj 
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zabezpečiť jednoduchšiu agregáciu ukazovateľov pre účel monitorovania a hodnotenia 

pokroku  operačného programu. 

 

 

 

 

Tabuľka 24 Prehľad vybraných ukazovateľov Systému monitorovania a hodnotenia OP VaI 2014 - 2020 s 

uvedením základných atribútov 

 

Názov sledovaného 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 
Zdroj 

Frekvencia 

sledovania 

Dosiahnutá 

hodnota 

ukazovateľa 

Počet podaných 

patentových 

prihlášok v SR 

okrem 

Bratislavského kraja 

Počet 

prihlášok 

Európsky patentový úrad a 

Štatistický úrad SR 
 ročne  21 

Počet účastí na 

projektoch s 

medzinárodnou 

spoluprácou 

Počet účastí 

Informačný systém 

výskumno-vývojového 

potenciálu, 

ročne  83 

Počet publikácií 

subjektov zo SR 

v databázach Web of 

Science Core 

Collection a SCOPUS  

Počet 

záznamov 

Web of Science Core 

Collection (Thomson 

Reuters) a SCOPUS 

(Elsevier) 

ročne  15780 

Výška súkromných 

investícií na výskum 

a vývoj v SR okrem 

Bratislavského kraja 

EUR Štatistický úrad SR ročne  
nedostupný 

údaj 

Podiel podnikov 

uplatňujúcich 

výskum, vývoj 

a inovácie 

% 
Innovation Union 

Scoreboard 
ročne 16,7 

Počet podaných 

patentových 

prihlášok 

v Bratislavskom kraji 

Počet 
Európsky patentový úrad a 

Štatistický úrad SR 
 ročne  20 

Výška súkromných 

investícií na výskum 

a vývoj 

v Bratislavskom kraji 

EUR Štatistický úrad SR  ročne  137 729 000* 
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Podiel podnikov 

s inovačnou 

činnosťou 

v Bratislavskom kraji 

% Štatistický úrad SR 
2018 a 

2023  
41,47** 

Miera prežitia nových 

podnikov na trhu po 

dvoch rokoch 

% 
Slovenská podnikateľská 

agentúra 
 ročne  58,4** 

Podiel MSP na 

exporte 
% Štatistický úrad SR ročne  29* 

Podiel MSP na 

tvorbe pridanej 

hodnoty v 

súkromnom sektore 

% Štatistický úrad SR ročne  53,6 

Podiel ziskových 

MSP v Bratislavskom 

kraji 

% Register účtovných závierok ročne 66,4* 

Miera dodržiavania 

lehôt na úhradu 

platieb prijímateľom 

% ITMS ročne  58,4** 

Miera fluktuácie 

administratívnych 

kapacít  

% 
riadiaci orgán a 

sprostredkovateľské orgány,  
ročne  16,82 

Miera informovanosti 

o možnostiach 

podpory z OP 

% 

Bližšie špecifikované v 

Akčnom pláne identifikácie 

východiskovej a cieľovej 

hodnoty výsledkového 

ukazovateľa „Miera 

informovanosti o 

možnostiach podpory z OP“  

  
nedostupný 

údaj 

Miera riadne 

zrealizovaných 

projektov 

% ITMS ročne  
nedostupný 

údaj 

Zdroj: MŠVVaŠ SR, MH SR, Výročná sprava o vykonaní OP VaI za rok 2017 (Poznámka: * - za rok 2016, ** - za 

rok 2015) 

Implementácia intervencií OP VaI  v roku 2018 ešte nepokročila natoľko, aby bolo možné 

hodnotiť plnenie cieľov OP VaI na základe dosiahnutých výsledkov. Indikatívny posun v tejto 

etape je možné vidieť len na základe čerpania finančných prostriedkov. Významná časť 

prostriedkov je zazmluvnená a čerpaná len na tzv. technickú pomoc a na finančné nástroje. 

Z tohto dôvodu riešiteľ pre stanovenie referenčnej hodnoty navrhol a otestoval niekoľko 

variantov predikcie hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku prioritných osí OP VaI, ktoré 

sa budú môcť agregovať do úrovne špecifických cieľov a z ktorých bude vychádzať 

posúdenie konečných výsledkov OP VaI v roku 2022. Z týchto hodnôt bude možné stanoviť 

východiská pre podporu v PO 2021 – 2027. 

Testované varianty vychádzali z analýzy skúseností minulého programového obdobia. 

Analýza sa sústredila na dosiahnuté hodnoty a ich vývoj v čase v kontexte udalostí 
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a príčinných súvislostí ako aj očakávaných trendov vývoja. Identifikácia vhodného 

postupu plánovaných hodnôt ukazovateľov však narážala na viacero skutočností, 

ktoré bolo potrebné zobrať do úvahy a vo významnej miere ovplyvnili postup 

stanovovania referenčných hodnôt. Boli to najmä: 

 zmena metodiky vykazovania hodnôt ukazovateľov v priebehu PO 2014 - 2020, 

 rôzne východiskové roky pre stanovenie východiskovej hodnoty ukazovateľov v PO 

2014 – 2020,  a  

 chýbajúce – nezaznamenané alebo nereportované hodnoty dosiahnutých 

ukazovateľov na konci PO 2007 – 2013. 
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4. Zhodnotenie prínosu 

OP VaV a OP KaHR 

k rastu VVaI potenciálu 

a rastu HDP v SR 
 

 

OP VaV sa v programovom období 2007 - 2013 zameriaval na 3 prioritné oblasti v kontexte 

stratégií trvalo udržateľného rozvoja a za súčasnej podpory zamestnanosti. Priority viedli k 

presadzovaniu tvorby a posilňovaniu účinných regionálnych inovačných hospodárstiev a 

systémových vzťahov medzi verejným a súkromným sektorom, univerzitami a 

technologickými centrami, ktoré zohľadňovali miestne potreby. Prioritné osi operačného 

programu si kládli za cieľ posilňovať regionálne kapacity výskumu a vývoja prepojených 

následne na inovácie prostredníctvom podpory odborných centier, zameraných na isté 

odvetvie, alebo technológiu, podpory sietí spolupráce medzi podnikmi a/alebo príslušnými 

inštitúciami terciárneho vzdelávania a výskumu a prenosu technológií. Celkovým cieľom OP 

VaV bol rozvoj technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, zvýšenie záujmu talentov o oblasť 

výskumu a vývoja, zvýšenie schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať 

s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a 

hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií.  

Prioritná os 1 (ďalej len „PO“) Infraštruktúra výskumu a vývoja napĺňaním opatrenia 1.1 

Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja prispela k modernizácii 

a skvalitňovaniu technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v rokoch 2007-2013 a ku 

zvýšeniu schopnosti inštitúcii výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými 

inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe 

prostredníctvom transferu poznatkov a technológii. Hlavný prínos opatrenia 1.1 bol 

dosiahnutí v oblasti ľudských zdrojov - študentov doktorandského štúdia vlastnej organizácie 

a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu (mužov aj ženy) a výskumníkov 

do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu. Opatrenie 

prispelo najmä k rozšíreniu publikačnej činnosti v nekarentovaných časopisoch, k 

vybudovaniu 6 gridových fariem a 2 superpočítačov. Nepodarilo sa však vybudovať 
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širokopásmovú sieť medzi pracoviskami výskumu a vývoja, ani dostatočný počet 

zavedených elektronických služieb.  

PO 2 Podpora výskumu a vývoja, napĺňaním opatrenia 2.1 Podpora sietí excelentných 

pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej 

spolupráce a opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom 

do praxe, prispela k zefektívneniu systému podpory výskumu a vývoja ku zvyšovaniu 

konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových 

inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest. 

Významný prínos malo opatrenie pre realizáciu výmenných programov medzi slovenskými 

a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami, realizáciu projektov spoločného 

výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií a publikačnú 

činnosť v nekarentovaných časopisoch, v nerecenzovaných vedeckých periodikách 

a zborníkoch. Vďaka opatreniu bolo zavedených 81 elektronických služieb. Tieto ukazovatele 

prekročili pôvodne plánované cieľové hodnoty a dostatočne vypovedajú o prínose opatrenia. 

Vzájomná spoluprácu medzi inštitúciami VaV a podnikateľským sektorom v rámci opatrenia 

2.2 sa prejavila v zavedení 18 vzdelávacích programov do podnikateľských subjektov, bolo 

zriadených 51 kontaktných bodov pre styk s priemyslom, boli vybudované 4 centrá 

projektovej podpory, bolo sprístupnených 17 databáz knižničných fondov, ktoré využilo viac 

ako 11 800 používateľov s prístupom do databáz knižničných fondov. Boli zriadené 4 

technologické centrá orientované na určité hospodárske odvetvie, 51 kontaktných bodov pre 

styk s priemyslom.  

PO 3 Pre obnovu infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji v rámci jedného 

opatrenia bolo vybraných pre sledovanie napĺňania cieľov programu 15 ukazovateľov, z 

ktorých boli iba 3 boli úplne splnené -  bol 1 vybudovaný superpočítač, 2  gridové počítačové 

farmy a zavedených 5  elektronických služieb. 

PO 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji napĺňaním opatrenia 4.1 Podpora sietí 

excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji 

a 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v 

Bratislavskom kraji, prispela k zefektívneniu systému podpory výskumu a vývoja s cieľom 

zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovania regionálnych disparít, vzniku 

nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných 

miest v Bratislavskom kraji.  

Vysoký záujem bol o spoluprácu na spoločných projektoch so svetovými výskumnými a 

vývojovými pracoviskami, čo vytvára predpoklady na zvyšovanie domáceho vedecko-

výskumného potenciálu.  Printová forma komunikácie výsledkov vedecko-výskumnej práce, 

či už v nekarentovaných, alebo nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

potvrdila svoju opodstatnenosť v prioritách intervencií OP VaV a významnou mierou prispieva 

k propagácii slovenských výsledkov vedy a výskumu. 
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Opatrenie nepomohlo prilákať výskumníkov do, alebo nad 35 rokov späť do domáceho 

prostredia - vrátiť sa pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja, a to ani ženy ani 

mužov. Operačný program zatiaľ nevie adresovať tieto potreby a takýmto spôsobom zvýšiť 

rastový potenciál vedy a výskumu na Slovensku. 

V Bratislavskom kraji nebol želaný záujem o tvorbu kompetenčných centier orientovaných na 

určité hospodárske odvetvie, tvorbu inkubátorov a zriadenie výskumno-vývojových centier. 

Nízky záujem bol o zakladanie podnikateľských subjektov v spolupráci s vedecko-

výskumnými pracovníkmi. 

Najvyššie prekročené hodnoty ukazovateľov (až 400 násobne) boli dosiahnuté v počte 

sprístupnených databáz knižničných fondov, podobne ako v menej rozvinutom regióne 

(200%). To svedčí o veľkej potrebe výskumníkov mať prístup k informáciám prostredníctvom 

prístupu k databázam, pričom počet používateľov k sprístupneným k databázam prekročil 

cieľovú hodnotu o 10% (úroveň úspešnosti 110%), resp. o veľkej medzere medzi existujúcim 

stavom a potrebami. Z celkového počtu 11 ukazovateľov iba v jednom prípade došlo ku 

splneniu cieľovej hodnoty - 3081 učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami 

v nadväznosti na realizovaný projekt. Ďalšie ukazovatele ktorých hodnota sa blíži k hodnote 

100% plnenia (voči cieľom zazmluvnených projektov), sú počet m2 novovybudovaných 

budov (83,24%)  a objem finančných prostriedkov vynaložených na vybudovanie nových 

budov a zariadení (92,14%) a objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu 

vnútorného vybavenia (80,08%). Musíme konštatovať, že úroveň plnenia ostatných 

ukazovateľov je nízka. 

Kým regionálne  alokácie boli rozložené rovnomerne, dopyt  po financovaní v absolútnom 

vyjadrení bol najvyšší v Bratislavskom kraji. Celkovo dopyt po financovaní VVaI vysoko 

prevyšoval možnosti operačného programu. V každom kraji boli zazmluvnené projekty s 

rozpočtom vo výške 29% - 45% požadovanej výšky. Kým v Trenčianskom kraji bolo 

zazmluvnených len 29% požadovaného rozpočtu, Žilinský kraj zazmluvnil až 45%, 

Bratislavský a  Trnavský po 44% požadovaného rozpočtu.  

Celkovo bolo v regiónoch vyčerpaných viac ako 1,072 mld. EUR. Z toho Bratislavský kraj 

absorboval 37%, čo predstavovalo cca 399 mil. EUR. Ďalšie úspešné kraje - Žilinský 

a Košický, vyčerpali spolu 29% rozpočtu OP VaV. Jedným z dôvodov úspechu týchto troch 

regiónov je prítomnosť vzdelávacích inštitúcií a s tým súvisiaca lokácia vedecko-výskumných 

kapacít do týchto krajov. Najmenej finančných prostriedkov OP VaV vyčerpali kraje 

Trenčiansky, Prešovský, Banskobystrický a Nitriansky - z celkového podielu vyčerpaných 

prostriedkov OP VaV. 

V Bratislavskom kraji bola identifikovaná najväčšia potreba v oblasti prenosu poznatkov a 

technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, ďalšie finančné zdroje boli umiestnené 

do budovania sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja a obnovu technickej 

infraštruktúry. Sú to opatrenia prioritných osí 3 a 4 (celé vyčlenené pre BSK).  
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Kým o obnovu a budovanie technologickej infraštruktúry mali najväčší záujem žiadatelia z 

Trnavského a Trenčianskeho kraja, kraje, v ktorých sú umiestnené univerzity a vysoké školy, 

dobudovávali vybavenosť svojich vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom prioritnej osi 5. 

Súčasne budovali siete excelentných pracovísk a prenos poznatkov z výskumu  a vývoja do 

praxe prostredníctvom prioritnej osi 2.   

Nakontrahovaných bolo približne 553 mil. EUR z alokovaných prostriedkov na výzvy v 

objeme 737 mil. EUR, čo je 75% z celkovej požadovanej výšky finančných prostriedkov 

predložených v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok.  

Najvyššie zazmluvnenie bolo dosiahnuté v kraji Prešovskom a Banskobystrickom - na úrovni 

21% a 17% z celkovej alokovanej výšky finančných zdrojov. Nakontrahované alokácie v 

relatívnom vyjadrení zodpovedajú zameraniu opatrení a štruktúre prijímateľov. Kým regióny 

so vzdelávacími inštitúciami dosahujú vyššiu úspešnosť v OP VaV, v OP KaHR sú 

úspešnejšie regióny s rozvinutejšou podnikateľskou štruktúrou. 

Na základe uvedeného definujeme nasledovné odporúčania: 

 Pokračovať v doplnkovom financovaní VVaI infraštruktúry pracovísk výskumu a 

vývoja za predpokladu pretrvávajúceho nedostatočného stavu.  

 Pokračovať v podporovaní budovania znalostnej bázy.  

 Podporovať integrované projekty aplikovaného výskumu ako aj iných nástrojov na 

vznik a prenos poznatkov do praxe. 

 Zlepšiť systém zberu a vykazovania ukazovateľov, a to predovšetkým dopadových 

ukazovateľov nielen na konci projektu, ale najmä následne po ukončení projektov v 

monitorovacích fázach, ktoré prijímatelia zasielajú počas obdobia udržateľnosti.  
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Slovenský výskum a vývoj má dlhodobú tradíciu a  vo viacerých vedných disciplínach  

dosahuje výsledky na špičkovej svetovej úrovni. Jeho potenciál ukazuje napríklad účasť 

slovenských výskumníkov v Európskych a medzinárodných projektoch výskumu a vývoja, v 

ktorých úspešne reprezentujú slovenskú vedu v zahraničí. 

Rok 2013 priniesol významné zmeny v oblasti politiky výskumu a vývoja Spoločným úsilím 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“), Úradu vlády Slovenskej 

republiky (ďalej len “ÚV SR”), Slovenskej akadémie vied (ďalej len „SAV“), univerzít a 

podnikateľských zväzov sa podarilo pripraviť nový strategický dokument Stratégiu výskumu 

a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK). Po schválení vládou SR 13.11.2013 

a kladnom hodnotení zo strany Európskej komisie sa tak Slovenská republika stala vôbec 

jednou z prvých členských krajín EÚ, ktorá úspešne schválila svoju národnú stratégiu 

inteligentnej špecializácie. 

Relevantným kritériom pre posudzovanie stavu výskumu a vývoja (ďalej len „VaV“) je výška 

celkových výdavkov investovaných do VaV. Celkové výdavky na VaV sú tvorené výdavkami 

štátneho rozpočtu, podnikateľského sektora, investíciami neziskového sektora, výdavkami 

zo zdrojov  vysokých škôl  a výdavkami zo zahraničných zdrojov.  

Slovenský národný systém podpory výskumu a vývoja patrí z hľadiska finančných zdrojov k 

najslabším v EÚ. Od roku 2010 podiel výdavkov na výskum a vývoj z celkového HDP mal 

stúpajúci trend. V roku 2016 výška výdavkov do vedy a výskumu sa zvýšila na úroveň cca 

2%, čím sa priblížila k cieľu Stratégie EÚ 2020 dosiahnuť úroveň investícií do výskumu a 

vývoja   % HDP EÚ.  

Tabuľka 25 Podiel výdavkov výskumu a vývoja na HDP 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Podiel 

výdavkov 

(%) 

0,63 0,68 0,82 0,85 0,89 1,19 2,03 

Zdroj: Eurostat 

Najvyššie intenzity výskumu a vývoja v roku 2016 boli zaznamenané vo Švédsku (3,25 %) a 

v Rakúsku (3,09 %). Za nimi tesne nasleduje Nemecko (2,94 %), Dánsko (2,87 %) a Fínsko 

(2,75 %). V Belgicku (2,49 %), Francúzsku (2,22 % v roku 2015), Holandsku (2,03 %) a 

Slovinsku (2,00 %) sa výdavky na výskum a vývoj pohybovali medzi 2,0 % až 2,5 % HDP. 

Výdavky nižšie ako 1 % HDP boli zaznamenané v týchto desiatich členských štátoch: 

Lotyšsko (0,44 %), Rumunsko (0,48 %), Cyprus (0,50 %), Malta (0,61 %), Litva (0,74 %), 
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Bulharsko (0,78 %), Slovensko (0,79 %), Chorvátsko (0,84 %), Poľsko (0,97 %) a Grécko 

(0,99 %). 51 

Celkové výdavky na VaV sú tvorené výdavkami štátneho rozpočtu, podnikateľského sektora, 

investíciami neziskového sektora, výdavkami zo zdrojov  vysokých škôl  a výdavkami zo 

zahraničných zdrojov.  

Politika EÚ v oblasti výskumu a vývoja sa realizuje prostredníctvom programov, ktoré sú 

realizované a koordinované priamo Európskou komisiou a jej agentúrami/organizáciami, 

alebo decentralizovane v členských krajinách. Európske štrukturálne a investičné fondy 

predstavujú decentralizovanú formu podpory EK v oblasti výskumu a vývoja.  

V rokoch 2008 - 2013 boli vo financovaní VaV pozorované v EÚ a krajinách Vyšehradskej 

štvorky (ďalej len „V4“) tieto hlavné trendy: 

 celkový rast výdavkov na výskum a vývoj, 

 výrazný nárast podnikových výdavkov na výskum a vývoj, 

 stagnácia až pokles výdavkov na výskum a vývoj z verejných zdrojov (s výnimkou 

Českej republiky), 

 nárast podielu zahraničných zdrojov financovania výskumu a vývoja v štátoch V4. 

 

Graf 18 Celkové výdavky na VaV ako % HDP 

 

Zdroj: Eurostat 

                                                   

51 Zdroj: Eurostat 
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Slovenská republika podporovala v programovom období 2007 - 2013 oblasť výskumu a 

vývoja prostredníctvom dvoch operačných programov - Operačný program Výskum a vývoj 

a Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Oba programy predstavujú 

súťažnú formu financovania výskumu a vývoja a predstavujú jeho významný zdroj 

financovania.  

OP KaHR na roky 2007 – 2013 bol spracovaný v nadväznosti na stratégiu Národného 

strategického referenčného rámca  SR  na  roky  2007 - 2013  (ďalej  len  „NSRR  SR“).  

Predstavoval  základný  materiál formulujúci smerovanie a podporu rozvoja inovácií, 

priemyslu, cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb využitím rastového potenciálu 

regiónov so zameraním na splnenie globálneho - strategického cieľa NSRR SR v 

programovom období 2007 - 2013, ktorým bolo „Výrazne zvýšiť do roku 2013 

konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosti pri 

rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“. 

Opatrenia boli zamerané na hospodársky rast a zamestnanosť, a to zvyšovaním 

konkurencieschopnosti predovšetkým malých a stredných podnikov (ďalej len “MSP”) 

prostredníctvom inovácií s cieľom v dlhodobom časovom horizonte udržať a zvyšovať 

zamestnanosť v súlade s obnovenou lisabonskou stratégiou, všeobecným usmernením pre 

hospodárske politiky, nariadeniami Rady, národnými stratégiami a potrebami Slovenskej 

republiky. 

OP VaV nadväzoval na ciele a priority NSRR ako základného strategického programového 

dokumentu SR pre toto obdobie. OP VaV implementoval a bližšie rozpracovával strategickú 

prioritu NSRR „vedomostná ekonomika“. Základným strategickým zámerom OP VaV bolo , 

aby sa výskumno-vývojový potenciál Slovenskej republiky postupne stal v rokoch 2007 - 

2013 hybnou silou rozvoja jednotlivých regiónov na úrovni samosprávnych krajov. 

Cieľom OP VaV boli: modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a 

skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu 

konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových 

inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a 

zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách. 

4.1. Príspevok OP VaV 2007 - 2013 k rastu vedecko-výskumného a 

inovačného potenciálu  

OP VaV sa zameriaval na tri prioritné oblasti v kontexte stratégií trvalo udržateľného rozvoja 

a za súčasnej podpory zamestnanosti. Priority viedli k presadzovaniu tvorby a posilňovaniu 

účinných regionálnych inovačných hospodárstiev a systémových vzťahov medzi verejným 

a súkromným sektorom, univerzitami a technologickými centrami, ktoré zohľadňovali miestne 

potreby. Prioritné osi operačného programu si kládli za cieľ posilňovať regionálne kapacity 

výskumu a vývoja prepojených následne na inovácie prostredníctvom podpory odborných 

centier zameraných na isté odvetvie alebo technológiu, podpory sietí spolupráce medzi 
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podnikmi a/alebo príslušnými inštitúciami terciárneho vzdelávania a výskumu a prenosu 

technológií. Celkovým cieľom OP VaV bol rozvoj technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, 

zvýšenie záujmu talentov o oblasť výskumu a vývoja, zvýšenie schopnosti inštitúcií výskumu 

a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so 

subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov 

a technológií.  

Prínos OP VaV je analyzovaný na základe analýzy implementácie OP, prostredníctvom 

napĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov, prostredníctvom porovnania dosiahnutých 

hodnôt s cieľovými a vyhodnotením finančného čerpania výdavkov OP VaV.  

4.1.1. Implementácia OP VaV  

Posúdenie realizácie jednotlivých typov intervencií OP VaV bolo vykonané na základe 

hodnotenia: 

 fyzického stavu implementácie OP VaV prostredníctvom sústavy ukazovateľov, 

 absorpčnej kapacity OP VaV. 

 

Fyzický pokrok v implementácii OP je meraný prostredníctvom sústavy ukazovateľov na 

úrovni programu. Prostredníctvom zhodnotenia napĺňania cieľových hodnôt ukazovateľov je 

teda možné kvantifikovaným spôsobom vyhodnotiť dosahovanie merateľných cieľov OP a 

jeho prioritných osí. 

Absorpčná kapacita intervencie vyjadruje pomer medzi alokovanými finančnými 

prostriedkami na danú intervenciu a dopytom po nej zo strany žiadateľov o nenávratný 

finančný príspevok (ďalej len „NFP“) vyjadrený v percentách. Jej výška je ovplyvnená 

viacerými skutočnosťami, a to najmä zrozumiteľnosťou investičnej stratégie OP, 

informačnými a komunikačnými aktivitami RO, podmienkami poskytnutia pomoci, mierou 

spolufinancovania a administratívnou, technickou a finančnou spôsobilosťou potenciálnych 

žiadateľov realizovať a spolufinancovať ich projekty. Nízka absorpčná kapacita intervencií je 

hrozbou z hľadiska čerpania finančných prostriedkov, plnenia cieľov OP, vyrovnávania 

regionálnych disparít. Aktivity s najväčším dopytom by teoreticky mohli mať veľký potenciálny 

prínos pre rast VVaI potenciálu. Z uvedených dôvodov je posúdenie absorpčnej kapacity 

intervencií z hľadiska efektívneho plnenia cieľov OP dôležité.  

Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja 

Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja napĺňaním opatrenia 1.1 Obnova a budovanie 

technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, prispela k modernizácii a skvalitňovaniu 

technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v rokoch 2007-2013 s cieľom zvýšenia schopnosti 

inštitúcii výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ 

a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom 
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transferu poznatkov a technológii. PO 1 je financovaná z ERDF a svojou alokáciou 

predstavovala 8,01% z celkovej finančnej alokácie OP VaV (bez TA).  

Celkovo boli vyhlásené 4 výzvy na NP v rámci opatrenia 1.1 a 3 výzvy na DOP na SORO. 

RO v rámci opatrenia 1.1 implementoval 3 národné projekty. Všetky 3 národné projekty na 

RO boli ukončené ako aj 38 DOP na SORO, 3 projekty boli mimoriadne ukončené. Aj napriek 

mimoriadnemu ukončeniu 3 projektov dopyt po modernizácii technickej infraštruktúry bol na 

území celého Slovenska najväčší v porovnaní s ostatnými opatreniami. Dôkazom bola re 

alokácia finančných prostriedkov v roku 2015 medzi jednotlivými prioritnými osami za zdroj 

ERDF:  

Do prioritnej osi 1, opatrenia 1.1 boli presunuté finančné prostriedky z:  

- prioritnej osi 5, opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a 

modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok 

vzdelávacieho procesu. 

- prioritnej osi 2, opatrenia 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a 

vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce a 

opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do 

praxe.  

 

Z celkového počtu 13 ukazovateľov bolo splnených na 100%, alebo boli prekročené cieľové 

hodnoty u 6 ukazovateľov. Najväčší prínos je možné hodnotiť pre tie sledované oblasti, kde 

ukazovateľ prekročil cieľovú hodnotu. Boli to nasledovné ukazovatele: 

 Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy. 

 Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži. 

 Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži. 

 Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch. 

 

Tieto kategórie ukazovateľov dokazujú prínos pre najmladšie vekové kategórie výskumných 

pracovníkov do 35 rokov bez ohľadu na pohlavie. Vo vekových kategóriách nad 35 rokov je 

záujem nižší na úrovní cca 82% - 97%, pričom nižší záujem je u žien. 

Splnené ukazovatele na 100% - bolo vybudovaných  6 vybudovaných gridových fariem a 2 

superpočítače.  
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Tabuľka 26 Fyzický stav intervencií PO 1 

* podiel plánovaných hodnôt zazmluvnených projektov voči stavu k 31.12.2015 

Zdroj: MŠVVaŠ SR 

Za neúspech je možné považovať nulový počet vytvorených širokopásmových sietí medzi 

pracoviskami výskumu a vývoja, ako aj nízky počet zavedených elektronických služieb.  

 

 

 

1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 

organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

PT02, PT11

Výsledok počet 25 19 131,57%

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 

organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - muži

Výsledok počet 23 18 127,78%

V ý skumn í ci  do  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

Výsledok počet 31 35 88,57%

V ý skumn í ci  do  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - muži

Výsledok počet 35 31 112,90%

V ý skumn í ci  nad  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

Výsledok počet 58 70 82,86%

V ý skumn í ci  nad  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu – muži

Výsledok počet 168 172 97,67%

Počet obstaraných strojov, prístrojov a 

zariadení v jednotkovej cene do 30 000 

EUR

Výsledok počet 920 949 96,94%

Počet obstaraných strojov, prístrojov a 

zariaden í  v  jednotkovej  cene  nad  30 

000 EUR

Výsledok počet 194 230 84,35%

Po č et  vybudovan ý ch  lok á lnych 

počítačových sietí
Výsledok počet 4 5 80%

Po č et  vybudovan ý ch  gridov ý ch 

počítačových fariem
Výsledok počet 6 6 100%

Počet vybudovaných superpočítačov Výsledok počet 2 2 100%

Po č et  publik á ci í  v  nekarentovan ý ch 

č

Typ intervencie (opatrenie)
Názov merateľného ukazovateľa 

(MU)

Kód hlavnej 

témy (HT)
Typ MU

Merná 

jednotka (MJ)

Stav k 

30.9.2015

Cieľ  

zazmluvnených 

projektov

Úspešnosť  

plnenia (%)*

asopisoch
Výsledok počet 28 22 127,27%

Po č et  pr á c  publikovan ý ch  v 

nerecenzovan ý ch  vedeck ý ch 

periodikách a zborníkoch

Výsledok počet 6 7 85,71%

Počet  vytvorený ch š irokopásmový ch 

siet í  medzi  pracoviskami  v ý skumu  a 

vývoja  

Výsledok počet 0 1 0%

Po č et  zaveden ý ch  elektronick ý ch 

služieb
Výsledok počet 7 11 63,64%
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Tabuľka 27 Absorpčná kapacita intervencií PO 1 

Typ intervencie 
(opatrenie) 

Kód HT 

Alokácia 
finančných 

prostriedkov na 
intervenciu (v EUR) 

Dopyt po intervencii zo 
strany žiadateľov o 

NFP (v EUR) 

Absorpčná 
kapacita 

intervencie 
(%)* 

1.1 Obnova a budovanie 
technickej infraštruktúry 

výskumu a vývoja  
PT02, PT11  94 318 054,00   711 161 471,83 754% 

Zdroj: NSRR, Výročné správa OPVaI, ITMS  

Napriek splneniu polovice ukazovateľov bola absorpčná kapacita PO 1 veľmi vysoká (754%). 

RO pre OP VaV zaevidovalo niekoľkonásobný dopyt v rámci vyhlásených Výziev na 

predkladanie ŽoNFP oproti disponibilným alokáciám určeným vo Výzvach. To preukazuje, 

vysokú potrebu finančných zdrojov zo strany žiadateľov nezodpovedajúcu možnostiam 

Výziev. Nižšia úroveň naplnenia niektorých ukazovateľov však môže indikovať problémy pri 

realizácii projektov, ktoré by bolo vhodné individuálne posúdiť najmä so zreteľom na kvalitu 

predložených projektov. 

Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja 

PO 2 Podpora výskumu a vývoja napĺňaním opatrenia 2.1 Podpora sietí excelentných 

pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej 

spolupráce a opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom 

do praxe, prispela k zefektívneniu systému podpory výskumu a vývoja ku zvyšovaniu 

konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových 

inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest. PO 

2 je financovaná z ERDF a svojou alokáciou tvorila 44,53% z celkovej finančnej alokácie OP 

VaV (bez TA).  

Celkovo bolo na RO vyhlásených 5 výziev na NP (zrkadlovo aj v opatrení 4.2) a 3 výzvy na 

DOP na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. Na SORO bolo 

celkovo vyhlásených 10 výziev na DOP (3 v opatrení 2.1 a 7 v opatrení 2.2). 
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Tabuľka 28 Fyzický pokrok intervencií PO 2 

Zdroj: MŠVVaŠ SR 

Intervencia Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja 

regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce z hľadiska napĺňania ukazovateľov bola 

úspešná s najväčším prínosom pre kategórie mladých - či už študentov doktorandského 

štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu, alebo 

výskumníkov do 35 rokov. Z tejto kategórie sa však vymykajú v členení podľa pohlavia ženy, 

ktoré ani v jednej zo sledovaných vekových kategórii realizovaných projektov sa 

nenachádzali. Z celkového počtu 17 ukazovateľov bolo splnených na 100% cieľových 

hodnôt, alebo dokonca prekročených.  

3 ukazovatele nevykázali žiadne dosiahnuté hodnoty. Boli to nasledovné ukazovatele: 

 Počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií 

výskumu a vývoja - ženy 

 Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií 

výskumu a vývoja - ženy 

 Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií 

výskumu a vývoja – muži 

Významný prínos malo opatrenie pre realizáciu výmenných programov medzi slovenskými 

a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami, realizáciu projektov spoločného 

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako 

pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 

organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

PT01, PT02, PT11

Výsledok počet 775 587 132,03%

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 

organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - muži

Výsledok počet 708 575 123,13%

V ý skumn í ci  do  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

Výsledok počet 447 410 109,02%

V ý skumn í ci  do  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - muži

Výsledok počet 622 502 123,90%

V ý skumn í ci  nad  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

Výsledok počet 636 526 120,91%

V ý skumn í ci  nad  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - muži

Výsledok počet 993 739 134,37%

Počet výskumníkov iných organizácií, 

ktorí využívajú poskytnutú podporu
Výsledok počet 365 269 135,69%

Počet výskumníkov do 35 rokov, ktor í 

sa  vr á tili  p ô sobi ť  do  slovensk ý ch 

organizácií výskumu a vývoja - ženy

Výsledok počet 0 0 0%

Počet výskumníkov do 35 rokov, ktor í 

sa  vr á tili  p ô sobi ť  do  slovensk ý ch 

organizácií výskumu a vývoja - muži

Výsledok počet 2 1 200%

Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí 

sa  vr á tili  p ô sobi ť  do  slovensk ý ch 

organizácií výskumu a vývoja - ženy

Výsledok počet 0 1 0%

Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí 

sa  vr á tili  p ô sobi ť  do  slovensk ý ch 

organizácií výskumu a vývoja - muži

Výsledok počet 0 0 0%

Po č et  š tudentov  a  pedagogick ý ch 

pracovníkov stredných škôl, ktor í majú 

profesion á lny  prospech  z  poskytnutej 

podpory

Výsledok počet 1469 1275 115,22%

Po č et  v ý menn ý ch  programov  medzi 

slovenskými a svetovými výskumnými 

a vývojovými organizáciami

Výsledok počet 89 77 115,58%

Poč et projektov spoloč ného výskumu 

Typ intervencie (opatrenie)
Názov merateľného ukazovateľa 

(MU)

Kód hlavnej 

témy (HT)
Typ MU

Merná 

jednotka (MJ)

Stav k 

30.9.2013

Cieľ  

zazmluvnených 

projektov

Úspešnosť  

plnenia (%)*

slovenských a svetových výskumných 

a vývojových organizácií

Výsledok počet 128 106 120,75%

Po č et  publik á ci í  v  nekarentovan ý ch 

časopisoch
Výsledok počet 1624 1099 147,77%

Po č et  pr á c  publikovan ý ch  v 

nerecenzovan ý ch  vedeck ý ch 

periodikách a zborníkoch

Výsledok počet 2152 1624 132,51%

Po č et  zaveden ý ch  elektronick ý ch 

služieb
Výsledok počet 81 78 103,85%
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výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií a publikačnú 

činnosť v nekarentovaných časopisoch a v nerecenzovaných vedeckých periodikách 

a zborníkoch. Vďaka opatreniu bolo zavedených 81elektronických služieb. 

 

V prípade intervencie Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do 

praxe bolo sledovaných 35 ukazovateľov. Z celkového počtu možno hodnotiť pozitívne 15, 

ktoré dosiahli, alebo prekročili stanovenú hodnotu. Najväčší prínos bol dosiahnutý v 

budovaní centier projektovej podpory, kde hodnota dosiahla až 400-násobok cieľovej 

hodnoty. Vysoký pozitívny prínos bol tiež dosiahnutý vysokým počtom používateľov 

sprístupnených databáz knižničných fondov. Pri 100% splnení hodnoty ukazovateľa počet 

sprístupnených databáz knižničných fondov bolo dosiahnuté viac ako 200-násobné 

prekročenie očakávaného počtu používateľov sprístupnených databáz knižničných fondov. 

Je zaujímavé, že doktorandi o tento typ intervencie neprejavili očakávaný záujem a 

výsledné hodnoty oscilovali v rozmedzí 65% - 85%.  

Najnižší, resp. nulový prínos mala intervencia v nasledovných oblastiach (boli dosiahnuté 

nulové hodnoty ukazovateľov): 

 

 Počet mobilít pracovných síl ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorom 

(organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorom, 

 Počet založených podnikateľských subjektov za účasti vedeckých pracovníkov (spin-

off, start-up efekty). 

 

Nízky záujem bol taktiež o budovanie inkubátorov v priestoroch verejných inštitúcií a 

vedeckých parkov, o vytváranie inovovaných, alebo nových študijných odborov ako výsledok 

spolupráce medzi verejným sektorom  a súkromným sektorom (hodnota ukazovateľa menej 

ako 50). Nízke dosahované hodnoty v prípade ukazovateľov, ktoré vyžadujú technické a 

technologické investície mohli byť ovplyvnené dlhým a komplikovaným procesom verejného 

obstarávania a teda aj potrebným dlhším časom potrebným na realizáciu projektov.  

Absorpčná kapacita intervencie zameranej na podporu sietí excelentných pracovísk výskumu 

a vývoja a na prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom bola vysoká. 

Dopyt v jednotlivých výzvach vysoko prevyšoval možnostiam - finančnej alokácii. 

 

 



      

 

 

 

 

Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR: Záverečná správa 

 128 
 

Tabuľka 29 Fyzický pokrok intervencií PO 2 (pokračovanie) 

* podiel plánovaných hodnôt zazmluvnených projektov voči stavu k 31. 09. 2015, Zdroj: MŠVVaŠ SR 

 

 

2.2  Prenos  poznatkov  a  technol ó gi í  z í skan ý ch  v ý skumom a 

vývojom do praxe

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 

organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

PT 01, PT 02, 

PT 03, PT 11

Výsledok počet 321 493 65,11%

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 

organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - muži

Výsledok počet 487 578 84,26%

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 

organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

Výsledok počet 340 299 113,71%

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 

organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - muži

Výsledok počet 810 658 123,10%

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 

organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

Výsledok počet 627 533 117,64%

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 

organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - muži

Výsledok počet 1473 1214 121,33%

Počet vytvorených výskumno-

vzdelávacích centier
Výsledok počet 17 32 53,13%

Počet inštitúcií zapojených do 

vytvorených centier
Výsledok počet 32 35 91,43%

Počet podnikateľských subjektov 

implementujúcich do svojich 

rozvojových potrieb inovačné 

a vzdelávacie programy

Výsledok počet 18 12 150%

Počet projektov aplikovaného výskumu 

vo verejnom a mimovládnom sektore
Výsledok počet 72 80 90%

Počet projektov aplikovaného výskumu 

a vývoja v podnikovej sfére
Výsledok počet 52 66 78,79%

Počet mobilít pracovných síl ako 

výsledok spolupráce medzi verejným 

sektorom(organizačná zložka SAV 

a vysokej školy) a podnikateľským 

sektorom

Výsledok počet 0 9 0%

Počet výskumných pracovísk ako 

výsledok spolupráce medzi verejným 

sektorom (organizačná zložka SAV 

a vysokej školy) a podnikateľským 

sektorom

Výsledok počet 9 16 56,25%

Počet inovovaných/nových študijných 

odborov ako výsledok spolupráce 

medzi verejným sektorom(organizačná 

zložka SAV a vysokej školy) 

a podnikateľským sektorom

Výsledok počet 4 9 44,44%

Počet založených podnikateľských 

subjektov za účasti vedeckých 

pracovníkov (spin-off, start-up efekty)

Výsledok počet 0 11 0%

Počet programov pre mobilizáciu a 

tvorbu potenciálnych inovácií
Výsledok počet 13 14 92,86%

Počet súťaží podnikateľských plánov 

v prostredí verejných organizácií 

výskum a vývoja a vysokých škôl

Výsledok počet 1 2 50%

Počet vytvorených 

inkubátorov v prostredí verejných 

organizácií výskum a vývoja 

a vysokých škôl

Výsledok počet 3 9 33,33%

Počet publikácií v nekarentovaných 

časopisoch
Výsledok počet 1321 1148 115,07%

Počet prác publikovaných v 

nerecenzovaných vedeckých 

periodikách a zborníkoch

Výsledok počet 1706 1097 155,52%

Počet zriadených kompetenčných 

centier orientovaných na určité 

hospodárske odvetvie

Výsledok počet 4 5 80%

Počet zriadených vedecko-

technologických parkov orientovaných 

na určité hospodárske odvetvie

Výsledok počet 1 3 33,33%

Počet zriadených technologických 

centier orientovaných na určité 

hospodárske odvetvie

Výsledok počet 4 4 100%

Počet zriadených výskumno-

vývojových centier orientovaných na 

určité hospodárske odvetvie

Výsledok počet 13 24 54,17%

Počet zriadených kontaktných bodov 

pre styk s priemyslom
Výsledok počet 51 39 130,77%

Počet realizovaných nástrojov na 

propagáciu výskumu a vývoja 

a popularizáciu ich výsledkov v širšej 

verejnosti

Výsledok počet 332 352 94,32%

Počet vytvorených centier projektovej 

podpory v danej inštitúcii
Výsledok počet 4 1 400%

Počet zorganizovaných konferencií Výsledok počet 92 117 78,63%

Počet zorganizovaných výstav Výsledok počet 23 22 104,55%

Počet zorganizovaných súťaží Výsledok počet 5 5 100%

Počet sprístupnených databáz 

knižničných fondov
Výsledok počet 17 17 100%

Počet používateľov sprístupnených 

databáz knižničných fondov
Výsledok počet 11802 5127 230,25%

Počet vytvorených centier 

zabezpečujúceho komplexnú podporu 

riadenia práv duševného vlastníctva 

v danej inštitúcii

Výsledok počet 5 6 83,33%

Počet vytvorených pracovných miest 

na zabezpečenie komplexnej podpory 

riadenia práv duševného vlastníctvo 

v danej inštitúcii

Výsledok počet 6 8 75%

Počet zavedených elektronických 

služieb
Výsledok počet 44 41 107,32%
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Tabuľka 30 Absorpčná kapacita intervencií PO 2 

 
Zdroj: MŠVVaŠ SR 

 

Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 

PO 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji  napĺňaním opatrenia 3.1 Obnova 

a budovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji prispela 

k modernizácii a skvalitňovaniu technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom 

kraji v rokoch 2007-2013, s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne 

spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi 

spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. PO 

3 bola financovaná z ERDF a svojou alokáciou tvorila 1,85% z celkovej finančnej alokácie 

OP VaV (bez TA).  

Celkovo boli vyhlásené 4 výzvy na NP zrkadlovo s opatrením 1.1 na RO a 3 výzvy na DOP 

na SORO. 

Pre obnovu infraštruktúry výskumu a vývoja v bratislavskom kraji v rámci jedného opatrenia 

bolo vybraných pre sledovanie napĺňania cieľov programu 15 ukazovateľov. Z nich iba 3 boli 

úplne splnené:  

 1 vybudovaný superpočítač, 

 2 vybudované gridové počítačové farmy, 

 5 zavedených elektronických služieb. 

 

Nulové plnenie zostávajúcich ukazovateľov vyplýva zo skutočnosti, že napriek očakávaniam 

RO nebol zo strany žiadateľov zaznamenaný dopyt a v rámci danej skupiny aktivít nebol vo 

vyhlásených výzvach predložený žiadny projekt. Prínos pre rast potenciálu VVaI v 

Bratislavskom kraji bol teda len mierny. 

 

Typ intervencie (opatrenie) Kód HT

Alokácia 

finančných 

prostriedkov na 

intervenciu (v EUR)

Dopyt po intervencii 

zo strany žiadateľov 

o NFP (v EUR)

Absorpčná 

kapacita 

intervencie (%)*

2.1 Podpora sietí excelentných

pracovísk výskumu a vývoja ako 

pilierov rozvoja regiónu a

podpora nadregionálnej

spolupráce

132 159 026,00 328 612 050,92 248,64%

2.2 Prenos poznatkov a 

technológií získaných 

výskumom a vývojom do praxe

391 818 054,00 1 137 340 872,46 290,27%

PT02, PT11
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Tabuľka 31 Fyzický stav intervencií PO 3 

 

* podiel plánovaných hodnôt zazmluvnených projektov voči stavu k 31.09.2015, Zdroj: MŠVVaŠ SR 

Tabuľka 32 Absorpčná kapacita intervencií PO3 

 

Zdroj: MŠVVaŠ SR 

Veľmi protikladná je informácia vypovedajúca o absorpčnej kapacite intervencie zameranej 

na budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji. Tú možno hodnotiť ako 

veľmi vysokú, keďže záujem žiadateľov vyjadrený výškou žiadaného NFP na základe 

žiadostí predložených v rámci vyhlásených výziev niekoľko násobne presiahol (768,83%) 

objem prostriedkov alokovaných na dané výzvy.  

Z uvedeného dôvodu prišlo v r. 2015 po uvoľnení finančných prostriedkov v iných prioritných 

osiach k presunu finančných prostriedkov  z prioritnej osi 4, opatrenia 4.2 Prenos poznatkov 

a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji. 

 

 

Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 

3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu 

a vývoja v Bratislavskom kraji 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 

organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

PT02, PT11

výsledok počet 0 0 0%

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 

organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - muži

výsledok počet 0 0 0%

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 

organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

výsledok počet 0 0 0%

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 

organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - muži

výsledok počet 0 0 0%

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 

organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

výsledok počet 0 0 0%

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 

organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - muži

výsledok počet 0 0 0%

Počet obstaraných strojov, prístrojov a 

zariadení v jednotkovej cene do 30 000 

EUR

výsledok počet 0 0 0%

Počet obstaraných strojov, prístrojov a 

zariadení v jednotkovej cene nad 30 

000 EUR

výsledok počet 0 0 0%

Počet vybudovaných lokálnych 

počítačových sietí
výsledok počet 0 0 0%

Počet vybudovaných gridových 

počítačových fariem
výsledok počet 2 2 100,00%

Počet vybudovaných superpočítačov výsledok počet 1 1 100,00%

Počet publikácií v

Opatrenie
Názov merateľného ukazovateľa 

(MU)

Kód hlavnej 

témy (HT)
Typ MU

Merná 

jednotka (MJ)

Stav k 

30.9.2015

Cieľ  

zazmluvnených 

projektov

Úspešnosť  

plnenia (%)*

 nekarentovaných 

časopisoch
výsledok počet 0 0 0%

Počet prác publikovaných v 

nerecenzovaných vedeckých 

periodikách a zborníkoch

výsledok počet 0 0 0%

Počet vytvorených širokopásmových 

sietí medzi pracoviskami výskumu a 

vývoja  

výsledok počet 0 0 0%

Počet zavedených elektronických 

služieb
výsledok počet 5 5 100,00%

Typ intervencie (opatrenie) Kód HT

Alokácia 

finančných 

prostriedkov na 

intervenciu (v EUR)

Dopyt po intervencii 

zo strany žiadateľov 

o NFP (v EUR)

Absorpčná 

kapacita 

intervencie (%)*

3.1 Obnova a budovanie 

technickej infraštruktúry 

výskumu a vývoja 

v Bratislavskom kraji 

PT02, PT11 21 666 410,00 166 578 312,79 768,83%
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PO 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji napĺňaním opatrenia 4.1 Podpora sietí 

excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji 

a 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v 

Bratislavskom kraji prispela k zefektívneniu systému podpory výskumu a vývoja s cieľom 

zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovania regionálnych disparít, vzniku 

nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných 

miest v Bratislavskom kraji. PO 4 bola financovaná z ERDF a svojou alokáciou tvorila 25% 

z celkovej finančnej alokácie OP VaV (bez TA).  

Z celkového počtu 17 ukazovateľov 9 ukazovateľov splnilo alebo prekročilo cieľovú hodnotu. 

Je zjavné, že pre budovanie sieti excelentných pracovísk sú využívaní a  do nadregionálnej 

spolupráce sú zapájaní študenti na doktorandskom štúdiu ako aj výskumníci do, ako aj nad 

35 rokov bez ohľadu na pohlavie. Vysoký záujem bol o spoluprácu na spoločných projektoch 

so svetovými výskumnými a vývojovými pracoviskami, čo vytvára predpoklady na zvyšovanie 

domáceho vedecko-výskumného potenciálu.  Printová forma komunikácie výsledkov 

vedecko-výskumnej práce či už v nekarentovaných, alebo nerecenzovaných vedeckých 

periodikách a zborníkoch potvrdila svoju opodstatnenosť v prioritách intervencií OP VaV a 

významnou mierou prispieva k propagácii slovenských výsledkov vedy a výskumu. 

Najväčší prínos intervencie je zjavný pre študentov a pedagogických pracovníkov stredných 

škôl, ktorý majú profesionálny prospech z podpory. 

Opatrenie žiadnou mierou nepomohlo prilákať výskumníkov do, alebo nad 35 rokov späť do 

domáceho prostredia - vrátiť sa pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja a to 

ani ženy ani mužov. Operačný program zatiaľ nevie adresovať tieto potreby a takýmto 

spôsobom zvýšiť rastový potenciál vedy a výskumu na Slovensku. 
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Tabuľka 33 Fyzický stav intervencií PO 4 – 4.1 

 

* podiel plánovaných hodnôt zazmluvnených projektov voči stavu k 31.09.2015, Zdroj: MŠVVaŠ SR 

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako 

pilierov

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 

organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

PT01, PT02, 

PT11

výsledok počet 1167 817 142,84%

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 

organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži

výsledok počet 1261 1144 110,23%

V ý skumn í ci  do  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu – ženy

výsledok počet 496 626 79,23%

V ý skumn í ci  do  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu – muži

výsledok počet 703 706 99,58%

V ý skumn í ci  nad  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu – ženy

výsledok počet 844 826 102,18%

V ý skumn í ci  nad  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - muži

výsledok počet 1356 1109 122,27%

Počet výskumníkov iných organizácií, 

ktorí využívajú poskytnutú podporu
výsledok počet 551 448 122,99%

Počet výskumníkov do 35 rokov, ktor í 

sa  vr á tili  p ô sobi ť  do  slovensk ý ch 

organizácií výskumu a vývoja - ženy

výsledok počet 0 0 0%

Počet výskumníkov do 35 rokov, ktor í 

sa  vr á tili  p ô sobi ť  do  slovensk ý ch 

organizácií výskumu a vývoja - muži

výsledok počet 0 0 0% 

Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí 

sa  vr á tili  p ô sobi ť  do  slovensk ý ch 

organizácií výskumu a vývoja - ženy

výsledok počet 0 0  0%

Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí 

sa  vr á tili  p ô sobi ť  do  slovensk ý ch 

organizácií výskumu a vývoja - muži

výsledok počet 0 0  0%

Po č et  š tudentov  a  pedagogick ý ch 

pracovníkov stredných škôl, ktor í majú 

profesion á lny  prospech  z  poskytnutej 

podpory

výsledok počet 3012 1647 182,88%

Po č et  v ý menn ý ch  programov  medzi 

slovenskými a svetovými výskumnými 

a vývojovými organizáciami

výsledok počet 23 24 95,83%

Poč et projektov spoloč ného výskumu 

slovenských a svetových výskumných 

Opatrenie
Názov merateľného ukazovateľa 

(MU)

Kód hlavnej 

témy (HT)
Typ MU

Merná 

jednotka (MJ)

Stav k 

30.9.2013

Cieľ  

zazmluvnených 

projektov

Úspešnosť  

plnenia (%)*

a vývojových organizácií

výsledok počet 97 70 138,57%

Po č et  publik á ci í  v  nekarentovan ý ch 

časopisoch
výsledok počet 793,9106 751 105,71%

Po č et  pr á c  publikovan ý ch  v 

nerecenzovan ý ch  vedeck ý ch 

periodikách a zborníkoch

výsledok počet 881,81 788 111,90%

Po č et  zaveden ý ch  elektronick ý ch 

služieb
výsledok počet 15 16 93,75%
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Tabuľka 34 Fyzický stav intervencií PO 4 – 4.2 

 

 

* podiel plánovaných hodnôt zazmluvnených projektov voči stavu k 31.09.2015, Zdroj: MŠVVaŠ SR 

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a 

vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 

organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

PT 01, PT 02, 

PT 03, PT 11

výsledok počet 368 272 135,29%

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 

organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - muži

výsledok počet 390 329 118,54%

V ý skumn í ci  do  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

výsledok počet 239 221 108,14%

V ý skumn í ci  do  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - muži

výsledok počet 388 367 105,72%

V ý skumn í ci  nad  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

výsledok počet 370 348 106,32%

V ý skumn í ci  nad  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - muži

výsledok počet 736 636 115,72%

Po č et  vytvoren ý ch  v ý skumno-

vzdelávacích centier
výsledok počet 2 2 100%

Po č et  in š tit ú ci í  zapojen ý ch  do 

vytvorených centier
výsledok počet 55 64 85,94%

Po č et  podnikate ľ sk ý ch  subjektov 

implementuj ú cich  do  svojich 

rozvojov ý ch  potrieb  inova č n é 

a vzdelávacie programy

výsledok počet 5 6 83,33%

Počet projektov aplikovaného výskumu 

vo verejnom a mimovládnom sektore
výsledok počet 24 20 120,00%

Počet projektov aplikovaného výskumu 

a vývoja v podnikovej sfére
výsledok počet 42 113 37,17%

Po č et  mobil í t  pracovn ý ch  s í l  ako 

vý sledok spolupr á ce  medzi  verejný m 

sektorom(organiza č n á  zlo ž ka  SAV 

a  vysokej  š koly)  a  podnikate ľ sk ý m 

sektorom

výsledok počet 0 5 0%

Po č et  v ý skumn ý ch  pracov í sk  ako 

vý sledok spolupr á ce  medzi  verejný m 

sektorom  (organiza č n á  zlo ž ka  SAV 

a  vysokej  š koly)  a  podnikate ľ sk ý m 

sektorom

výsledok počet 4 6 66,67%

Počet inovovaný ch/nových š tudijných 

odborov  ako  v ý sledok  spolupr á ce 

medzi verejným sektorom(organizačná 

zlo ž ka  SAV  a  vysokej  š koly) 

a podnikateľským sektorom

výsledok počet 11 10 110,00%

Po č et  zalo ž en ý ch  podnikate ľ sk ý ch 

subjektov  za  ú č asti  vedeck ý ch 

pracovníkov (spin-off, start-up efekty)

výsledok počet 1 7 14,29%

Po č et  programov  pre  mobiliz á ciu  a 

tvorbu potenciálnych inovácií
výsledok počet 2 2 100,00%

Počet súťaží podnikate ľských plánov 

v  prostred í  verejn ý ch  organiz á ci í 

výskum a vývoja a vysokých škôl

výsledok počet 0 3 0%

Po č et  vytvoren ý ch 

inkub á torov  v  prostred í  verejn ý ch 

organiz á ci í  v ý skum  a  v ý voja 

a vysokých škôl

výsledok počet 37,58 141 26,65%

Po č et  publik á ci í  v  nekarentovan ý ch 

časopisoch
výsledok počet 306,41 344 89,07%

Po č et  pr á c  publikovan ý ch  v 

nerecenzovan ý ch  vedeck ý ch 

periodikách a zborníkoch

výsledok počet 516,24 312 165,46%

Po č et  zriaden ý ch  kompeten č n ý ch 

centier  orientovan ý ch  na  ur č it é 

hospodárske odvetvie

výsledok počet 2 3 66,67%

Po č et  zriaden ý ch  vedecko-

technologický ch parkov orientovaný ch 

na určité hospodárske odvetvie

výsledok počet 0 0 0%

Po č et  zriaden ý ch  technologick ý ch 

centier  orientovan ý ch  na  ur č it é 

hospodárske odvetvie

výsledok počet 0 0 0%

Po č et  zriaden ý ch  v ý skumno-

v ý vojov ý ch centier  orientovan ý ch  na 

určité hospodárske odvetvie

výsledok počet 3 10 33,30%

Poč et  zriadený ch kontaktný ch bodov 

pre styk s priemyslom
výsledok počet 11 12 109,09%

Po č et  realizovan ý ch  n á strojov  na 

propag á ciu  v ý skumu  a  v ý voja 

a  popularizáciu ich výsledkov v š iršej 

verejnosti

výsledok počet 110 92 119,57%

Poč et  vytvorený ch centier  projektovej 

podpory v danej inštitúcii
výsledok počet 1 1 100,00%

Počet zorganizovaných konferencií výsledok počet 38,9 55 70,73%

Počet zorganizovaných výstav výsledok počet 18 8 225,00%

Počet zorganizovaných súťaží výsledok počet 0 0 0%

Po č et  spr í stupnen ý ch  datab á z 

knižničných fondov
výsledok počet 16 4 400,00%

Po č et  pou ží vate ľ ov spr í stupnený ch 

databáz knižničných fondov
výsledok počet 11 10 110,00%

Po č et  vytvoren ý ch  centier 

zabezpe č ujú ceho  komplexnú  podporu 

riadenia  pr á v du š evn é ho  vlastn íctva 

v danej inštitúcii

výsledok počet 2 2 100,00%

Poč et  vytvorený ch pracovn ý ch miest 

na  zabezpe č enie  komplexnej  podpory 

riadenia  pr á v du š evn é ho  vlastn íctvo 

v danej inštitúcii

výsledok počet 8 8 100,00%

Počet zavedených elektronických 

služieb
výsledok počet 18 16 112,50%

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a 

vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 

organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

PT 01, PT 02, 

PT 03, PT 11

výsledok počet 368 272 135,29%

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 

organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - muži

výsledok počet 390 329 118,54%

V ý skumn í ci  do  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

výsledok počet 239 221 108,14%

V ý skumn í ci  do  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - muži

výsledok počet 388 367 105,72%

V ý skumn í ci  nad  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - ženy

výsledok počet 370 348 106,32%

V ý skumn í ci  nad  35  rokov  vlastnej 

organiz á cie  a  partnerov,  ktor í 

využívajú poskytnutú podporu - muži

výsledok počet 736 636 115,72%

Po č et  vytvoren ý ch  v ý skumno-

vzdelávacích centier
výsledok počet 2 2 100%

Po č et  in š tit ú ci í  zapojen ý ch  do 

vytvorených centier
výsledok počet 55 64 85,94%

Po č et  podnikate ľ sk ý ch  subjektov 

implementuj ú cich  do  svojich 

rozvojov ý ch  potrieb  inova č n é 

a vzdelávacie programy

výsledok počet 5 6 83,33%

Počet projektov aplikovaného výskumu 

vo verejnom a mimovládnom sektore
výsledok počet 24 20 120,00%

Počet projektov aplikovaného výskumu 

a vývoja v podnikovej sfére
výsledok počet 42 113 37,17%

Po č et  mobil í t  pracovn ý ch  s í l  ako 

vý sledok spolupr á ce  medzi  verejný m 

sektorom(organiza č n á  zlo ž ka  SAV 

a  vysokej  š koly)  a  podnikate ľ sk ý m 

sektorom

výsledok počet 0 5 0%

Po č et  v ý skumn ý ch  pracov í sk  ako 

vý sledok spolupr á ce  medzi  verejný m 

sektorom  (organiza č n á  zlo ž ka  SAV 

a  vysokej  š koly)  a  podnikate ľ sk ý m 

sektorom

výsledok počet 4 6 66,67%

Počet inovovaný ch/nových š tudijných 

odborov  ako  v ý sledok  spolupr á ce 

medzi verejným sektorom(organizačná 

zlo ž ka  SAV  a  vysokej  š koly) 

a podnikateľským sektorom

výsledok počet 11 10 110,00%

Po č et  zalo ž en ý ch  podnikate ľ sk ý ch 

subjektov  za  ú č asti  vedeck ý ch 

pracovníkov (spin-off, start-up efekty)

výsledok počet 1 7 14,29%

Po č et  programov  pre  mobiliz á ciu  a 

tvorbu potenciálnych inovácií
výsledok počet 2 2 100,00%

Počet súťaží podnikate ľských plánov 

v  prostred í  verejn ý ch  organiz á ci í 

výskum a vývoja a vysokých škôl

výsledok počet 0 3 0%

Po č et  vytvoren ý ch 

inkub á torov  v  prostred í  verejn ý ch 

organiz á ci í  v ý skum  a  v ý voja 

a vysokých škôl

výsledok počet 37,58 141 26,65%

Po č et  publik á ci í  v  nekarentovan ý ch 

časopisoch
výsledok počet 306,41 344 89,07%

Po č et  pr á c  publikovan ý ch  v 

nerecenzovan ý ch  vedeck ý ch 

periodikách a zborníkoch

výsledok počet 516,24 312 165,46%

Po č et  zriaden ý ch  kompeten č n ý ch 

centier  orientovan ý ch  na  ur č it é 

hospodárske odvetvie

výsledok počet 2 3 66,67%

Po č et  zriaden ý ch  vedecko-

technologický ch parkov orientovaný ch 

na určité hospodárske odvetvie

výsledok počet 0 0 0%

Po č et  zriaden ý ch  technologick ý ch 

centier  orientovan ý ch  na  ur č it é 

hospodárske odvetvie

výsledok počet 0 0 0%

Po č et  zriaden ý ch  v ý skumno-

v ý vojov ý ch centier  orientovan ý ch  na 

určité hospodárske odvetvie

výsledok počet 3 10 33,30%

Poč et  zriadený ch kontaktný ch bodov 

pre styk s priemyslom
výsledok počet 11 12 109,09%

Po č et  realizovan ý ch  n á strojov  na 

propag á ciu  v ý skumu  a  v ý voja 

a  popularizáciu ich výsledkov v š iršej 

verejnosti

výsledok počet 110 92 119,57%

Poč et  vytvorený ch centier  projektovej 

podpory v danej inštitúcii
výsledok počet 1 1 100,00%

Počet zorganizovaných konferencií výsledok počet 38,9 55 70,73%

Počet zorganizovaných výstav výsledok počet 18 8 225,00%

Počet zorganizovaných súťaží výsledok počet 0 0 0%

Po č et  spr í stupnen ý ch  datab á z 

knižničných fondov
výsledok počet 16 4 400,00%

Po č et  pou ží vate ľ ov spr í stupnený ch 

databáz knižničných fondov
výsledok počet 11 10 110,00%

Po č et  vytvoren ý ch  centier 

zabezpe č ujú ceho  komplexnú  podporu 

riadenia  pr á v du š evn é ho  vlastn íctva 

v danej inštitúcii

výsledok počet 2 2 100,00%

Poč et  vytvorený ch pracovn ý ch miest 

na  zabezpe č enie  komplexnej  podpory 

riadenia  pr á v du š evn é ho  vlastn íctvo 

v danej inštitúcii

výsledok počet 8 8 100,00%

Počet zavedených elektronických 

služieb
výsledok počet 18 16 112,50%
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Stav dosahovania plánovaných hodnôt ukazovateľov v rámci intervencií PO 4 – Podpora 

výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji je výrazne nejednotný. Úspešnosť napĺňania hodnôt 

ukazovateľov sa pohybuje od 0% po štvornásobné prekročenie plánovanej hodnoty.  

15 ukazovateľov z celkového počtu 35 nesplnilo očakávané hodnoty. Z toho žiadne hodnoty 

neboli dosiahnuté v nasledovných ukazovateľoch: 

 v počte zorganizovaných súťaží, 

 v počte zriadených vedecko-technologických parkov orientovaných na určité 

hospodárske odvetvie, 

 v počte zriadených technologických centier orientovaných na určité hospodárske 

odvetvie, 

 v počte súťaží podnikateľských plánov v prostredí verejných organizácií výskum 

a vývoja a vysokých škôl, 

 v počte mobilít pracovných síl ako výsledok spolupráce medzi verejným 

sektorom(organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorom. 

Podobne ako v prípade menej rozvinutého regiónu, ani v Bratislavskom kraji nebol želaný 

záujem o tvorbu kompetenčných centier orientovaných na určité hospodárske odvetvie, 

tvorbu inkubátorov a zriadenie výskumno-vývojových centier. Nízky záujem bol o zakladanie 

podnikateľských subjektov v spolupráci s vedecko-výskumnými pracovníkmi. 

 

Najvyššie prekročené hodnoty ukazovateľov (až 400 násobne) boli dosiahnuté v počte 

sprístupnených databáz knižničných fondov podobne, ako v menej rozvinutom regióne 

(200%). To svedčí o veľkej potrebe výskumníkov mať prístup k informáciám prostredníctvom 

prístupu k databázam, pričom počet používateľov k sprístupneným k databázam prekročil 

cieľovú hodnotu o 10% (úroveň úspešnosti 110%).  

 

Absorpčnú kapacitu intervencií zameraných na podporu výskumu a vývoja v Bratislavskom 

kraji možno celkovo hodnotiť ako veľmi vysokú, keďže záujem žiadateľov vyjadrený výškou 

žiadaného NFP na základe žiadostí predložených v rámci vyhlásených výziev niekoľko 

násobne presiahol objem prostriedkov alokovaných na dané výzvy. 

 

 

Tabuľka 35 Absorpčná kapacita intervencií PO 4 

 

Typ intervencie (opatrenie) Kód HT

Alokácia 

finančných 

prostriedkov na 

intervenciu (v EUR)

Dopyt po intervencii 

zo strany žiadateľov 

o NFP (v EUR)

Absorpčná 

kapacita 

intervencie (%)*

4.1 Podpora sietí excelentných

pracovísk výskumu a vývoja ako 

pilierov rozvoja regiónu a

podpora nadregionálnej

spolupráce v Bratislavskom kraji

63 193 204,00 264 977 164,65 419,31%

4.2 Prenos poznatkov a

technológií získaných

výskumom a vývojom do praxe

v Bratislavskom kraji

231 106 410,00 570 384 717,54 246,81%

PT02, PT11
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Zdroj: MŠVVaŠ SR 

Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl 

PO 5 Infraštruktúra vysokých škôl, napĺňaním opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry 

vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok 

vzdelávacieho procesu, prispieva k zvýšeniu kvality vzdelávania na vysokých školách 

prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry pre účely vzdelávacieho procesu. PO 5 

bola financovaná z ERDF a svojou alokáciou tvorí 20,61% z celkovej finančnej alokácie OP 

VaV (bez TA).  

Tabuľka 36 Fyzický stav intervencií PO 5 

* podiel plánovaných hodnôt zazmluvnených projektov voči stavu k 31.09.2015, Zdroj: MŠVVaŠ SR 

Z celkového počtu 11 ukazovateľov, iba v jednom prípade došlo ku splneniu cieľovej hodnoty 

- počet učební so zavedenými, alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na 

realizovaný projekt.  

Ukazovatele, ktorých hodnota osciluje okolo 100% plnenia (voči cieľom zazmluvnených 

projektov) sú počet m2 novovybudovaných budov (83,24 %), počet učební so zavedenými, 

alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt (102,09%), objem 

finančných prostriedkov vynaložených na vybudovanie nových budov a zariadení (92,14%) 

a objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia 

(80,08%). 

 

Úroveň plnenia ostatných ukazovateľov bola nízka. Napĺňanie plánovaných hodnôt 

ukazovateľov je ovplyvnené pomalým a najmä neskorým začiatkom realizácie projektov, čím 

sa skracuje čas potrebný na realizáciu projektov, ktoré by sa odrazili na postupnom nábehu 

čerpania a plnenia ukazovateľov počas celého programového obdobia. Naplnenie 

ukazovateľov bolo v mnohých prípadoch dosahované až po úplnom ukončení realizácie 

projektov na konci programového obdobia. 

Ďalším dôvodom nízkej úrovne dosiahnutých hodnôt ukazovateľov, ktorý súčasne súvisí s 

neskorým začatím implementácie projektov, bol aj zdĺhavý proces verejného obstarávania, 

5.1 Budovanie infraš truktúry vysoký ch škô l  a  modernizácia ich 

vn ú torn é ho  vybavenia  za  ú č elom  zlep š enia  podmienok 

vzdelávacieho procesu. 

Po č et  zrekon š truovan ý ch  budov 

a zariadení 

PT 75

výsledok počet 94 139 67,63%

Počet m2 novovybudovaných budov výsledok m2 3 962,14 4.757,24 83,24%

Celkov á  plocha  technicky 

zhodnotených objektov
výsledok m2 23 134,17 62.928,18 36,76%

Zateplená plocha výsledok m2 11 936,00 48.515,70 24,60%

Po č et  novovybudovan ý ch  budov 

a zariadení
výsledok počet 8 12 66,67%

Počet organizácií so zmodernizovaným 

vnútorným vybavením
výsledok počet 18 24 75,00%

Po č et  u č ebn í  so  zaveden ý mi  alebo 

zmodernizovan ý mi  IKT  sie ť ami 

v nadväznosti na realizovaný projekt

výsledok počet 3081 3018 102,09%

Po č et  opatren í  zabezpe č uj ú cich 

bezpečn

Opatrenie
Názov merateľného ukazovateľa 

(MU)

Kód hlavnej 

témy (HT)
Typ MU

Merná 

jednotka (MJ)

Stav k 

30.9.2015

Cieľ  

zazmluvnených 

projektov

Úspešnosť  

plnenia (%)*

ý alebo bezbariérový prístup k 

výsledkom projektu

výsledok počet 8 30 26,67%

Objem  finan č n ý ch  prostriedkov 

vynaložený ch na  vybudovanie  nový ch 

budov a zariadení

výsledok suma 9 299 485,99 10.092.311,58 92,14%

Objem  finan č n ý ch  prostriedkov 

vynalo žený ch na  rekonš trukciu budov 

a zariadení

výsledok suma 20 460 905,33 30.995.687,61 66,01%

Objem  finan č n ý ch  prostriedkov 

vynalo ž en ý ch  na  moderniz á ciu 

vnútorného vybavenia

výsledok suma 56 944 723,03 71.105.465,72 80,08%
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ktorý mal dopad najmä na plnenie  - celkovej plochy technicky zhodnotených objektov na 

počet zateplených plôch. 

Absorpčná kapacita intervencií PO 5 

Tabuľka 37 Absorpčná kapacita intervencií PO 5 

 

Zdroj: MŠVVaŠ SR 

Absorpčnú kapacitu intervencií zameraných na budovanie infraštruktúry vysokých škôl 

možno hodnotiť ako vysokú. Dopyt po finančných zdrojoch vysoko prevyšoval potreby 

sektora vysokých škôl. 

4.1.2. Implementácia OP VaV na úrovni regiónov ako príspevok k rozvoju regiónov 

Hodnotenie na úrovni regiónov bola vykonané s dôrazom na poukázanie: 

 regionálnych alokácií v rámci OP VaV; 

 reálneho čerpania OP VaV z regionálneho aspektu. 

Pre porovnanie bolo použité regionálne hľadisku úrovne NUTS3, ktoré poskytuje lepší a 

detailnejší pohľad na rôznorodosť regiónov najmä z pohľadu ich ekonomickej štruktúry. 

 

Spôsob vyjadrenia regionálnych alokácií v rámci OP VaV a ich rozdelenie: 

Tabuľka 38 Indikatívne regionálne alokácie cieľa Konvergencia na úrovni NUTS 2 (v EUR, v bežných 

cenách, bez TP) 

Región NUTS 2 Suma % 

západné Slovensko 294 736 254,00 EUR 34,24 

stredné Slovensko 283 029 440,00 EUR 32,88 

východné Slovensko 283 029 440,00 EUR 32,88 

SPOLU 860 795 134,00 EUR 100,00 

Zdroj: OP VaV 

Typ intervencie (opatrenie) Kód HT

Alokácia 

finančných 

prostriedkov na 

intervenciu (v EUR)

Dopyt po intervencii 

zo strany žiadateľov 

o NFP (v EUR)

Absorpčná 

kapacita 

intervencie (%)*

5.1 Budovanie infraštruktúry

vysokých škôl a modernizácia

ich vnútorného vybavenia za

účelom zlepšenia podmienok

vzdelávacieho procesu. 

PT 75 242 500 000,00 433 211 508,95 178,64%
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Rovnomerne rozložené alokácie OP na jednotlivé regióny zodpovedá nediskriminačnému 

princípu rozdelenia alokácií. Výnimkou nebol ani Bratislavský kraj, ktorý z pohľadu podielu 

výskumno-vývojového potenciálu predstavuje približne polovičnú hodnotu potenciálu 

Slovenskej republiky. Okrem vedecko-výskumnej základne koncentruje aj väčšinu 

vzdelávacích inštitúcií. Výskum a vývoj v Bratislavskom kraji čelil identickým štrukturálnym 

problémom, ako ostatné regióny SR v rámci cieľa Konvergencia. Aby sa preklenul problém 

nedostatočnej spolupráce medzi inštitúciami terciárneho vzdelávania a výskumnými 

inštitúciami a podnikmi, ktoré sú roztrúsené po celom území Slovenska, bolo nevyhnutné 

primárne podporovať budovanie, príp. modernizáciu výskumnej a vývojovej infraštruktúry a 

následne podporovať rozvoj vzťahov medzi súkromnou a verejnou sférou.   Ak bude táto 

podmienka splnená, rozvoj sietí excelentných pracovísk a prenos poznatkov a technológií z 

výskumu do praxe budú expandovať na území Bratislavského kraja a ostatných regiónov 

Slovenskej republiky efektívnejšie, čomu mala napomôcť aj podpora samotných výskumných 

činností v rámci ERDF. Všetky spomenuté prioritné oblasti podpory výskumu a vývoja tak 

v Bratislavskom kraji ako aj v rámci cieľa Konvergencia, boli orientované na vecné priority 

výskumu a vývoja v SR. 

Výsledným efektom bolo rozširovanie spolupráce medzi Bratislavským regiónom a ostatnými 

regiónmi na Slovensku a to v prostredí akademických a iných verejných, príp. štátnych 

výskumných a vývojových inštitúcií a MSP.  

Na základe týchto dôvodov bola Slovenskej republike udelená výnimka presunu časti 

finančných prostriedkov z cieľa Konvergencia do cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť. V súvislosti s vyššie definovanými skutočnosťami nebolo možné geograficky 

separovať výskum a vývoj na ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť, keďže problémy v oblasti výskumu a vývoja boli totožné pre oba ciele.  

Kým regionálne  alokácie boli rozložené rovnomerne, dopyt  po financovaní v absolútnom 

vyjadrení bol najvyšší v Bratislavskom kraji. Celkovo dopyt po financovaní VVaI vysoko 

prevyšoval možnosti operačného programu. V každom kraji boli zazmluvnené projekty s 

rozpočtom vo výške 29% - 45% požadovanej výšky. Kým v Trenčianskom kraji bolo 

zazmluvnených len 29% požadovaného rozpočtu, Bratislavský a Žilinský kraj zazmluvnili 

45% požadovaného rozpočtu. 
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Tabuľka 39 Teritoriálne rozloženie podpory VVI z OP VaV – kontrahovanie 

 

Zdroj: NSRR 

Úspešnosť predložených projektov znázorňuje graf nižšie. Celkovo bolo v regiónoch 

vyčerpaných viac 1,072 mld. EUR. Z toho Bratislavský kraj absorboval 37%, čo 

predstavovalo cca 399 mil. EUR. Ďalšie úspešné kraje - Žilinský a Košický vyčerpali spolu 

29% rozpočtu OP VaV. Jedným z dôvodov úspechu týchto troch regiónov je prítomnosť 

vzdelávacích inštitúcií a s tým súvisiaca lokácia vedecko-výskumných kapacít do týchto 

krajov. Najmenej finančných prostriedkov OP VaV vyčerpali kraje Trenčiansky, Prešovský, 

Banskobystrický a Nitriansky - z celkového podielu vyčerpaných prostriedkov OP VaV. 

Graf 19 Teritoriálne rozloženie podpory VVI z OP VaV 

 

Zdroj: NSRR, autor 

Región Predložené projekty 
(rozpočet EÚ + ŠR) 

Realizované /vykázané výdavky Úroveň čerpania 

VUC Bratislava 1 016 073 454,00 EUR 447 169 776,78 EUR 44,01% 

VUC Trnava 297 336 615,66 EUR 132 036 171,46 EUR 44,41% 

VUC Trenčín 83 938 171,36 EUR 24 414 295,62 EUR 29,09% 

VÚC Nitra 242 104 192,11 EUR 104 920 162,45 EUR 43,34% 

VUC Žilina 413 143 815,89 EUR 184 088 096,54 EUR 44,56% 

VUC B.Bystrica 235 171 222,40 EUR 82 185 390,24 EUR 34,95% 

VUC Prešov 141 622 785,13 EUR 61 100 693,95 EUR 43,14% 

VÚC Košice 383 186 604,84 EUR 153 007 454,44 EUR 39,93% 

Spolu 2 812 576 861,39 EUR 1 188 922 041,48 EUR 42,27% 
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Graf 20 Teritoriálne rozloženie podpory VVI z OP VaV - realizované výdavky 

 

Zdroj: NSRR, autor 

Úspešnosť čerpania v prípade uzatvorených zmlúv v jednotlivých krajoch bola pomerne 

vyvážená a pohybovala sa od 82% do 95%. Najúspešnejší bol z tohto hľadiska kraj Trnavský. 

Cca 10% zazmluvnených rozpočtov zostala nevyčerpaná z dôvodu neoprávnenosti, ktorú si 

prijímatelia nárokovali.  

Tabuľka 40 Teritoriálne rozloženie podpory VVI z OP VaV – čerpanie 

 

Zdroj: NSRR, autor 

Teritoriálne rozloženie podpory VaV podľa typu intervencie  

Detailný pohľad stav dopytu, kontrahovania a čerpania podľa jednotlivých prioritných osí 

poskytuje Tabuľka 41 a Mapa 1. Z prehľadu je zjavné, že v Bratislavskom kraji bola najväčšia 

potreba v oblasti prenosu poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, 

ďalšie finančné zdroje boli umiestnené do budovania sietí excelentných pracovísk výskumu 

a vývoja a obnovu technickej infraštruktúry. Sú to opatrenia prioritných osí 3 a 4. Opatrenia 

3 a 4 boli celé vyčlenené pre BSK.  

Prioritné osi 6 a 7 slúžili ako podpora implementácii OP, prioritná os 6 ako technická 

asistencia pre cieľ Konvergencia a prioritná os 7 pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť. Čerpanie TP bolo realizované iba na úrovni riadiaceho orgánu ako 

prijímateľa pomoci a to len z cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.   

 398.590.765    

 125.964.133    

 20.011.525    

 85.970.499    

 169.822.328    

 72.456.050    

 57.718.142    

 141.489.404    
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VÚC Košice

Teritoriálne rozloženie podpory VVI z OP VaV - realizované výdavky

Región Nakontrahované/zazmluvnené 
projekty (rozpočet) 

Realizované /vykázané výdavky Úroveň čerpania 

VUC Bratislava 447 169 776,78 EUR 398 590 764,85 EUR 89,14% 

VUC Trnava 132 036 171,46 EUR 125 964 122,19 EUR 95,40% 

VUC Trenčín 24 414 295,62 EUR 20 011 524,75 EUR 81,97% 

VÚC Nitra 104 920 162,45 EUR 85 970 499,38 EUR 81,94% 

VUC Žilina 184 088 096,54 EUR 169 822 327,54 EUR 92,25% 

VUC B.Bystrica 82 185 390,24 EUR 72 456 049,98 EUR 88,16% 

VUC Prešov 61 100 693,95 EUR 57 718 141,96 EUR 94,46% 

VÚC Košice 153 007 454,44 EUR 141 489 404,08 EUR 92,47% 

Spolu 1 188 922 041,48 EUR 1 072 022 834,73 EUR 90,17% 
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Prioritné osi 1, 2  a 5 poskytovali finančný rámec pre ostatné kraje Slovenska.  

Čerpanie jednotlivých prioritných osí reflektuje aktuálne potreby krajov. Kým o obnovu a 

budovanie technologickej infraštruktúry mali najväčší záujem Trnavský a Trenčiansky kraj, 

kraje v ktorých sú umiestnené univerzity a vysoké školy dobudovávali vybavenosť svojich 

vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom prioritnej osi 5. Súčasne budovali siete excelentných 

pracovísk a prenos poznatkov z výskumu  a vývoja do praxe prostredníctvom prioritnej osi 2.   

 



      

 

 

 

 

Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR: Záverečná správa 

 141 
 

Mapa 1 Teritoriálne rozloženie realizovaných výdavkov OP VaV 

Zdroj: NSRR, Výročné správa OPVaI, ITMS
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Tabuľka 41 Vyhodnotenie čerpania OP VaV podľa prioritných osí - regionálne hľadisko 
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Zdroj: NSRR, autor 

Stav čerpania zazmluvnených finančných prostriedkov dosiahol úroveň cca 90%. Tento 

rozdiel v absolútnom vyjadrení predstavuje nevyužitý potenciál finančnej podpory. Napriek 

tomu, že tieto finančné prostriedky boli využité, resp. späť alokované do ďalších výziev, 

predstavujú ďalší potenciál, ktorý by mohol kryť potreby regiónov, najmä v prípade, kedy nie 

je dosiahnuté 100% vyčerpanie operačného programu. 
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Graf 21 Teritoriálne rozloženie podpory VVI z OP VaV vs. nevyužitý potenciál 

 

 Zdroj: NSRR 

4.2. Príspevok OP KaHR, opatrenia 1.1 a 1.3. prioritnej osi 1 

Implementácia pomoci zo štrukturálnych fondov pre oblasť vedy a výskumu sa realizovala aj 

pomocou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kde MH SR bol 

jeho riadiacim orgánom. Operačný program predstavuje jeden z hlavných realizačných 

nástrojov na dosiahnutie priorít Národného programu reforiem v oblasti inovácií a priamo 

prispieva aj k uskutočneniu jeho priorít v oblasti podnikateľského prostredia.  

Finančný príspevok Európskeho spoločenstva na tento operačný program bol 968 mil. EUR.  

OP KaHR realizoval svoje aktivity v rámci štyroch prioritných osí: Prioritná os 1 Inovácie a 

rast konkurencieschopnosti, Prioritná os 2 Energetika, Prioritná os 3 Cestovný ruch, Prioritná 

os 4 Technická pomoc.  

Takmer polovica finančných prostriedkov na zmluvne viazané projekty OP KaHR bola 

smerovaná cez Prioritnú os 1 do prioritnej témy - vedecko-technický rozvoj, inovácie a 

podnikanie s inými investíciami do firiem, opatreniami na podporu výskumu, vývoja a inovácií 

v MSP a súhrnne do oblasti energetiky. 

Kým opatrenia OP KaHR 1.1 a 1.3 boli orientované na súkromný sektor prijímateľov, 

opatrenie 1.2 prioritnej osi 1 podporovalo podnikateľskú sféru nepriamo, budovaním hnedých 

a zelených parkov, kde hlavným prijímateľom bol sektor verejný.  

Hlavným cieľom opatrenia 1.1 bola podpora súkromného sektora v oblasti inovácií a transferu 

technológií pre riešenie problémov  energetickej náročnosti, ekologických dopadov a 

efektívnosti výroby, čím sa sledovalo zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb, 

rast ich pridanej hodnoty, zvýšenie efektivity a modernizácia zariadení.  Očakávané výsledky  
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vo forme zvýšenia konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a 

vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení zameraných najmä na zvýšenie 

efektivity využitia materiálov a energií (napr. BAT technológií, ..); zvýšenia počtu 

subdodávateľov v sektore malých a stredných podnikov pre veľkých výrobcov; zníženie a 

eliminácia nepriaznivého vplyvu priemyslu a služieb na životné prostredie, najmä poklesom 

emisií znečisťujúcich látok a tvorby odpadov v technologickom procese; podpora rozvoja 

trvalo udržateľnej produkcie s nižším dopadom na znečisťovanie životného prostredia, 

vrátane prispôsobovania technológií environmentálnej legislatíve (REACH,...); podpora 

ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu udržateľného rozvoja podnikov v oblasti 

životného prostredia v budúcnosti; a zlepšenie využívania domácich a obnoviteľných surovín 

vrátane druhotných surovín.  

Hlavným cieľom opatrenia OP KaHR 1.3 bolo zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom podpory inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného výskumu u 

podnikateľov, t. j. podporou zavádzania nových inovácií pre technológie (nie ich nákup), 

postupy alebo výrobky. Očakávané výsledky boli zacielené na zvýšenie počtu inovácií 

technológií a výrobkov v podnikoch a službách, prototypov a skúšok, inovácie systémov 

riadenia, inovácie výrobkov, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov 

zavádzaním metód riadenia kvality, (napr. normy ISO 9000, ISO 14000, zavádzania EMAS), 

zavádzaním pred certifikačného a certifikačného procesu, získavaním certifikátov, 

akreditáciou a podporou zavádzania nových a aplikovaných technických noriem do praxe); 

ochrana priemyselných práv (vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok), 

obchodných značiek a podpora technických riešení na úrovni patentu a úžitkového vzoru, 

atď., podpora aplikácie technických riešení na úrovni patentu a úžitkového vzoru v 

podnikoch, uskutočňovanie seminárov; a zvýšenie počtu konkurencieschopných podnikov 

prostredníctvom podpory priemyselného dizajnu, spracovanie technických štúdií 

realizovateľnosti, poradenstvo a projekty v rámci prípravy inovácií v priemysle a službách; a 

zvýšenie počtu väzieb, najmä s MSP, na inovačné podnikanie podporou existujúcich 

vedecko-výskumných organizácií s cieľom zavedenia výsledkov výskumu a vývoja do praxe. 

Posúdenie realizácie vybraných intervencií OP KaHR bolo vykonané na základe hodnotenia: 

 fyzického stavu implementácie opatrenia 1.1 prostredníctvom sústavy ukazovateľov, 

 absorpčnej kapacity. 

4.2.1. Implementácia OP KaHR, PO 1 na úrovni regiónov ako príspevok k rozvoju 

regiónov   

Nakontrahovaných bolo približne 553 mil. EUR z alokovaných prostriedkov na výzvy v 

objeme 737 mil. EUR, čo je 75% z celkovej požadovanej výšky finančných prostriedkov 

predložených v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok.  
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Tabuľka 42 OP 1.1 a 1.3. OP KaHR - projekty predložené a zazmluvnené 

 

Zdroj: NSRR, Stav implementácie regionálnych projektov ŠF podľa OP, priorít a opatrení pre PO 2007-2013 

k 31.12.2016 

Graf 22 Teritoriálne rozloženie podpory VVaI z opatrení 1.1 a 1.3 OP KaHR 

 

Zdroj: NSRR, Stav implementácie regionálnych projektov ŠF podľa OP, priorít a opatrení pre PO 2007-2013 

k 31.12.2016 

 

Najvyššie zazmluvnenie bolo dosiahnuté v Trenčianskom a Prešovskom kraji - na úrovni 

41% resp. 37% z celkovej alokovanej výšky finančných zdrojov. Nakontrahované alokácie v 

relatívnom vyjadrení zodpovedajú zameraniu opatrení a štruktúre prijímateľov. Kým regióny 

so vzdelávacími inštitúciami dosahujú vyššiu úspešnosť v OP VaV, v OP KaHR sú 

úspešnejšie regióny s rozvinutejšou podnikateľskou štruktúrou. 

 

VÚC

Predložené projekty 

(rozpočet EÚ + ŠR) 

(mil EUR

Nakontrahované 

/zazmluvnené 

projekty (rozpočet 

mil EUR)

Miera 

kontrahovania 

(%)

Realizované 

/vykázané výdavky 

(mil EUR)

Miera 

realizácie 

(%)

VÚC Bratislava 11 636,95 0,00 0,00% 0,00 0,00%

VÚC Trnava 175 076 875,93 62 286 518,33 35,58% 47 421 716,07 27,09%

VÚC Trenčín 176 789 690,60 72 955 349,39 41,27% 59 822 243,55 33,84%

VÚC Nitra 228 130 032,60 31 259 803,75 13,70% 65 516 720,41 28,72%

VÚC Žilina 271 227 755,93 80 099 658,12 29,53% 67 081 647,43 24,73%

VÚC Banská Bystrica 328 433 580,74 80 099 658,12 24,39% 77 791 444,71 23,69%

VŮC Prešov 344 414 078,43 127 785 726,33 37,10% 93 460 895,03 27,14%

VÚC Košice 219 210 501,19 66 113 938,10 30,16% 41 561 611,42 18,96%

Spolu 1 743 294 152,37 520 600 652,14 29,86% 452 656 278,62 25,97%
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Graf 23 Teritoriálne rozloženie podpory VVaI z opatrení 1.1 a 1.3 OP KaHR 

 

Zdroj: NSRR, Výročné správa OPVaI, ITMS 

Implementácia zazmluvnených projektov poukazovala na značné rezervy. Ani v jednom 

regióne nebola vyčerpaná celá zazmluvnená suma. Najnižšia úroveň čerpania bola 

dosiahnutá v Košickom kraji, najvyššia v Žilinskom a Trenčianskom. Celkovo sa pohybovala 

úroveň čerpania v rozmedzí od 63% do 84%. 
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Tabuľka 43 Teritoriálne rozloženie podpory VVaI z opatrení 1.1 a 1.3 OP KaHR 

 

Zdroj: NSRR 

Teritoriálne rozloženie podpory VaV podľa typu intervencie  

Detailný pohľad stav dopytu, kontrahovania a čerpania podľa jednotlivých prioritných osí 

poskytuje Mapa 2. Najväčšiu potrebu prejavili a súčasne absorbovali inovácie a 

technologické transfery - opatrenie 1.1. vo všetkých krajoch (mimo BSK), z toho najviac kraj 

Prešovský. Opatrenie podporovalo zavádzanie inovácií a technologických transferov, tvorbu 

pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania, účasť slovenských podnikateľov na 

výstavách, veľtrhoch a obchodných misiách.  Opatrenie 1.3 podporovalo vznik spoločných 

služieb podnikateľov. Hlavným účelom opatrenia bolo zvýšenie konkurencieschopnosti 

priemyslu prostredníctvom podpory inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného výskumu 

u podnikateľov, t. j. podporou zavádzania nových inovácií pre technológie (nie ich nákup), 

postupy, alebo výrobky. Účelom bola aj podpora implementácie najlepších postupov a 

výrobných metód svetovej úrovne do nových a jestvujúcich spoločností (napríklad 

zavádzanie systémov manažérstva kvality), prípadne ďalších systémov (napr. certifikácia 

výrobkov Európskou značkou zhody Keymark), ochrana duševného vlastníctva, 

priemyselného dizajnu, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť podnikateľov. Cieľom bolo 

umožniť podnikateľom vybudovať akreditačný a certifikačný systém zameraný na zvyšovanie 

kvality produkcie a možnosti zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce.  

 

Nakontrahované / 

zazmluvnené 

projekty (rozpočet) v 

EUR

Realizované / 

vykázaané výdavky v 

EUR

Úroveň čerpania v %

VÚC Bratislava  -   -   - 

VÚC Trnava 62 286 518,00            47 421 716,00    76

VÚC Trenčín 72 955 349,00            59 822 244,00    82

VÚC Nitra 91 258 300,00            65 516 720,00    72

VÚC Žilina 80 099 658,00            67 081 647,00    84

VÚC B. Bystrica 96 697 430,00            77 791 445,00    80

VÚC Prešov 127 785 726,00            93 460 895,00    73

VÚC Košice 66 113 938,00            41 561 611,00    63

SPOLU 597 196 921,00         452 656 279,00    
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Mapa 2 Teritoriálne rozloženie podpory VVaI z OP. 1.1 a 1.3 OP KaHR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: NSRR, Výročné správa OPVaI, ITMS
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Tabuľka 44 Teritoriálne rozloženie podpory VVaI z OP KaHR opatrení 1.1 a 1.3 PO 1 

 

Zdroj: NSRR 
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Graf 24 Teritoriálne rozloženie podpory VVaI z OP KaHR opatrení 1.1 a 1.3 PO 1 vs. nevyužitý potenciál 

 

Zdroj: NSRR, autor 

4.3. Príspevok OP VaV a OP KaHR k HDP, resp. k vybraným 

ekonomickým ukazovateľom. 

Jedným z hlavných kritérií pre hodnotenie úrovne výskumu a vývoja v krajine je výška 

vynaložených zdrojov na danú oblasť. V tejto kapitole sú uvedené základné ekonomické 

ukazovatele pre oblasť výskumu a vývoja (výška výdavkov a ich štruktúra, ľudské zdroje vo 

výskume a vývoji, tržby podnikov v oblasti inovácií a pod.) 

Porovnanie príspevku OP VaV a OP KaHR k rastu výskumno-vývojového a inovačného 

potenciálu a rastu HDP v SR bolo realizované porovnaním  ukazovateľov OP VaV a OP 

KaHR s vybranými ekonomickými a štatistickými ukazovateľmi v oblasti vedy a techniky. 

Následne boli koncipované závery a odporúčania v súvislosti so zisteným stavom a 

príspevkom operačných programov. 

V rámci hodnotiaceho procesu boli uplatňované dva postupy. Prvý postup vychádza z 

jednotkových nákladov na dosiahnutie výstupu, ktoré boli dosiahnuté v predchádzajúcom 

programovom období. Tie sú upravené o infláciu, nakoľko programové obdobie je pomerne 

dlhé a o pravdepodobnosť duplicitného výskytu v iných projektoch. Druhý postup je založený 

na expertnom odhade. Tento sa používa vtedy, keď neexistuje predchádzajúca skúsenosť v 

minulosti s napĺňaním hodnôt ukazovateľa.  

Monitorovanie je základným nástrojom k operatívnemu posúdeniu fyzického a finančného 

pokroku  operačného programu, ako aj jeho jednotlivých prioritných osí, investičných priorít, 
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či jednotlivých podporených projektov. Prostredníctvom údajov z monitorovacieho systému 

je možné identifikovať príspevok k napĺňaniu cieľov operačného programu na úrovni RIS3 

SK, Partnerskej dohody a ďalších Európskych strategických cieľov a dohôd. Informácie, ktoré 

obsahuje monitorovací systém, slúžia nielen na posúdenie samotného stavu implementácie, 

ale aj na odhad predpokladu naplnenia stanovených cieľov na rôznych úrovniach. Pri dobre 

nastavenom a funkčnom systéme monitorovania je dobre prepojený zber dát z úrovne 

projektov prostredníctvom monitorovacích správ s monitorovaním pokroku jednotlivých 

projektov a následnom monitorovaní pokroku plnenia cieľov na vyššej úrovni - prioritnej osi, 

investičnej priority či operačného programu.  

Fungujúci systém monitorovania je predpokladom pre spracovanie hodnotení programu, 

resp. jeho časti a tým včasné identifikovanie problémov a zle fungujúcich opatrení a postupov 

v implementácii programu a zároveň je predpokladom zadefinovania opatrení na odstránenie 

identifikovaných nedostatkov. 

Pri nastavovaní referenčných hodnôt pre PO 2021+ treba brať do úvahy aj skutočnosť, že 

cieľová hodnota OP VaI je hodnota, ktorá by mala byť dosiahnutá na konci čerpania v 

programovom období 2014 - 2020, t. j. na konci n+3 obdobia, čiže v roku 2023. Východisková 

hodnota pre nové obdobie však musí byť nastavená na začiatok programového obdobia, t. j. 

na začiatok roka 2021. Z toho vyplýva, že referenčná hodnota pre nové obdobie je hodnotou  

priebežnou vo vzťahu k programovému obdobiu 2014 – 2020 (v prípade n+3 rok 2023). 

Nakoľko Systém monitorovania a hodnotenia OP VaI stanovuje aj odhad čiastkového cieľa 

na rok 2018, je možné overením odhadovaných hodnôt zistiť, či hodnoty nastavené v tomto 

systéme sú vhodné na použitie stanovenia referenčných hodnôt pre PO 2021+. Uvedený 

systém totiž  stanovuje hodnoty čiastkového cieľa 2018 ako hodnoty výkonnostného rámca. 

Porovnaním plánovaných hodnôt výkonnostného rámca so súčasnými dosahovanými 

hodnotami je možné povedať, že tieto sa nezhodujú a hodnoty výkonnostného rámca nie je 

možné považovať za rozhodujúce pre stanovenie referenčných hodnôt. Posúdenie súladu 

súčasne dosahovaných hodnôt s hodnotami plánovanými, vychádza z porovnania 

finančných ukazovateľov OP VaI k dátumu 30. 9. 2018. K tomuto dátumu je z OP VaI 

vyčerpaných  len 5% z alokácie operačného programu za EÚ zdroje (resp. 8,47 vrátane 

národných zdrojov), čo je približne len 114 mil. EUR z objemu 2,2 mld. EUR alokácie EÚ 

zdrojov.  

Na konci roka 2017 bolo kontrahovanie na úrovni 798 mil. EUR, čo predstavovalo cca 36% 

alokácie, čo sa však v čerpaní môže odzrkadliť až o niekoľko rokov. Dosiahnutá úroveň 

čerpania na konci roka 2017 bola 3,96%.52 K 31.12.2016 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ 

na národnej úrovni po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v rámci OP VaI výšku 21 625 

820,22 EUR, čo predstavuje podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovej alokácii (2 266 776 

537,00 EUR) 0,95 %. Plnenie záväzného plánu OP VaI k 31. 12. 2017 predstavovalo 64,49%. 

Neuspokojivé výsledky dosiahli ukazovatele výkonnostného rámca, ktoré sa plnili na 

                                                   

52 Zdroj: ÚPPVII - Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 

2014 – 2020, k 31.12.2017  



      

 

 

 

 

Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR: Záverečná správa 

 153 
 

15,48%, objem kontrahovania dosiahol 20,21% a objem čerpania len 28,79%53. Na 

základe uvedených skutočností musíme konštatovať, že čiastkové ciele navrhnuté 

Systémom monitorovania a hodnotenia OP VaI nie je možné považovať za vhodné 

východiská pre stanovenie referenčných hodnôt.  

Druhé dôležité východisko pre stanovenie referenčných hodnôt je sledovanie vývoja 

kontrahovania a čerpania predchádzajúceho programového obdobia 2007- 2013 príbuzného 

operačného programu, ktorými boli OP Výskum a vývoj a OP Konkurencieschopnosť a 

hospodársky rast, pričom v rámci OP KaHR to boli 2 opatrenia prioritnej osi 1 a to 1.1 a 1.3. 

V PO 2014 - 2020 sa očakával podobný vývoj, avšak so skorším začiatkom čerpania ako 

bolo v PO 2007 - 2013. Rozbehnuté výzvy v OP VaI 2016 a 2017 predikovali až 50% 

kontrahovanie, čo dávalo dobrý predpoklad pre plnenie priebežných čiastkových plánov. K 

tomuto javu však nedošlo a v PO 2014 - 2020 sa prvé schvaľovanie výdavkov uskutočnilo až 

v roku 2016 ( 2 roky neskôr).  

Tabuľka 45 Prehľad celkovej výšky výdavkov na výskum a vývoj v SR a výdavkov z OP VaV 

Výška výdavkov na výskum 

a vývoj v SR v tis. EUR 
2012 2013 2014 2015 2016 

Celková výška výdavkov na 

výskum a vývoj 
585 225,00 610 876,00 669 632,00 927 272,00 640 834,00 

Výška výdavkov na výskum a 

vývoj z OP VaV (čerpanie 

podľa rokov – všetky zdroje) 

146 192,34 158 915,01 199 281,91 348 538,598 103 646,15 

Podiel výdavkov na výskum 

a vývoj z OP VaV na celkovej 

výške výdavkov 

24,98% 26,01% 29,76% 37,59% 16,17% 

Zdroj: Štatistický úrad SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Z horeuvedenej tabuľky je príspevok OP VaV k celkovej výške výdavkov pre oblasť výskumu 

a vývoja vo výške cca 25% v rokoch 2012 a 2013, vo výške takmer 30% v roku 2014. 

Najväčší príspevok OP VaV k celkovej výške výdavkov cca 38%. Na základe uvedených 

skutočností je možné konštatovať, že prostriedky OP VaV predstavujú dôležitý príspevok 

k financovaniu výskumu a vývoja v podmienkach SR. 

Z hľadiska pomeru výdavkov bola situácia v rokoch 2012 až 2016 nasledovná. 

                                                   

53 Výročná správa OP VaI za rok 2017 
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Graf 25 Pomer výdavkov (v %) na výskum a vývoj v SR podľa činností 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Štruktúra celkových výdavkov v SR na výskum a vývoj bola podľa vedných oblastí v rokoch 

2012 – 2016 nasledovná (vyjadrené v %). 
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Graf 26 Štruktúra výdavkov na výskum a vývoj v % podľa vedných oblastí 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Porovnanie príspevku intervencií k celkovým výdavkom v SR na výskum a vývoj podľa 

jednotlivých odvetví (SK NACE). 
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Tabuľka 46 Výdavky na výskum a vývoj v SR podľa SK NACE Rev. 2 

      
v tis. EUR, v bežných cenách 2012 2013 2014 2015 2016 

Pestovanie plodín a chov zvierat  957,00 756,00 625,00 771,00 579,00 

Výroba potravín  1 135,00 665,00 877,00 1 059,00 702,00 

Výroba chemikálií a chemických produktov  2 911,00 4 846,00 2 958,00 2 901,00 3 567,00 

Výroba výrobkov z gumy a plastu  10 237,00 13 909,00 15 959,00 19 707,00 21 838,00 

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov  1 230,00 402,00 1 572,00 2 061,00 1 591,00 

Výroba kovových konštrukcií  5 122,00 2 224,00 2 051,00 13 600,00 8 477,00 

Výroba počítačových, elektron. a optických výrobkov  3 608,00 3 815,00 3 498,00 4 441,00 6 134,00 

Výroba elektrických zariadení  17 386,00 11 663,00 17 327,00 22 118,00 22 667,00 

Výroba strojov a zariadení i. n.  15 168,00 14 434,00 15 160,00 25 512,00 28 111,00 

Výroba motorových vozidiel, návesov, prívesov  40 076,00 85 197,00 74 163,00 53 083,00 97 301,00 

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby  29 866,00 30 571,00 31 193,00 39 784,00 42 056,00 

Architektonické a inžin. činnosti; technické testovanie a analýzy  6 422,00 7 039,00 5 160,00 7 969,00 4 356,00 
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Vedecký výskum a vývoj  161 474,00 140 156,00 176 813,00 209 937,00 143 520,00 

Vzdelávanie  199 316,00 201 990,00 230 680,00 406 614,00 177 526,00 

Ostatné  90 318,00 93 209,00 91 597,00 117 715,00 82 410,00 

SR spolu  585 226,00 610 876,00 669 633,00 927 272,00 640 835,00 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Príspevok OP VaV k zhodnotenie inštitúcií výskumu a vývoja 

Graf zobrazuje celkový počet inštitúcií výskumu a vývoja v r. 2016 (rok ukončenia podpory 

z OP VaV) v porovnaní s počtom inštitúcií, ktoré boli technicky zhodnotené z OP VaV. 

Graf 27 Počet inštitúcií výskumu a vývoja (rok 2016) 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Celkový počet inštitúcií výskumu a vývoja je v roku 2017 v zmysle Štatistickej ročenky vedy 

a techniky 439. V čase ukončovania OP VaV bol merateľný ukazovateľ „Počet inštitúcií VaV, 

ktoré boli technicky zhodnotené“ naplnený v počte 170. Na základe uvedeného je možné 

konštatovať, že necelá polovica (38,72%) z celkového počtu inštitúcií výskumu a vývoja v SR 

získala technické zhodnotenie z prostriedkov OP VaV. Prostriedky a projekty financované z 

OP VaV majú výrazný vplyv na budovanie a rozširovanie infraštruktúry výskumu a vývoja 

v podmienkach SR. 

Operačný program Výskum a Vývoj definuje nasledovné ukazovatele na úrovni OP: 
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Tabuľka 47 Prehľad merateľných ukazovateľov OP VaV 

Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 
Rok 

Východis

ková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Hodnota 

k 31.12.2016 

Súhrnný index inovatívnosti (EIS) kontext poradie 2005 22 19 22 

Počet projektov výskumu a vývoja výstup/core počet 2007 0 1 540 454 

Počet vzdelávacích projektov výstup/core počet 2007 0 60 72 

Počet projektov priamej investičnej pomoci pre MSP výstup/core počet 2007 0 90 143 

Počet projektov týkajúcich sa informačnej spoločnosti výstup/core počet 2007 0 150 213 

Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory výsledok počet 2007 0 16 610 98 524 

Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory - 

ženy výsledok počet 2007 0 8 305 

45 101 

Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory - 

muži výsledok počet 2007 0 8 305 

51 963 

Počet publikácií v odborných časopisoch výsledok počet 2007 0 584 12 019 

Počet inštitúcií VaV, ktoré boli technicky zhodnotené výsledok počet 2007 0 195 170 
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Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a 

hospodárskou praxou (Počet projektov spolupráce podnikov a výskumných 

inštitúcií) výsledok/core počet 2007 0 1 055 

423 

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov (Pracovné miesta 

vytvorené pre výskum a vývoj) dopad/core počet 2007 0 484 

166,2 

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy dopad/core počet 2007 0 242 71,6 

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži dopad/core počet 2007 0 242 94,6 

Počet projektov podpory sietí pracovísk výskumu a vývoja výsledok počet 2007 0 513 107 

Počet novovzniknutých spin-off malých podnikov, ktorých zakladateľmi sú 

výskumníci dopad počet 2007 0 66 

3 

Počet patentových prihlášok EPO na 1 mil. obyvateľov kontext počet 2003 8,1 18 8,73 

Počet patentových prihlášok EPO  dopad počet 2007 0 98 9 

Podiel pracovníkov výskumu a vývoja vo vzťahu k celkovému počtu pracovných 

síl kontext 

Počet osôb 

na 1000 

pracovných 

síl 2003 4 8 

 

6,63 

Celkové výdavky na výskum a vývoj (% z HDP) kontext % 2005 0,51 1,5 0,89 

Počet udelených patentov USPTO na 1 mil. obyvateľov kontext počet 2000 1,28 2 3,5 
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Podiel doktorandov v oblasti vedy a techniky v populácii vo veku 20-29 rokov kontext % 2004 0,4 0,7 0,6 

Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej infraštruktúry (Počet 

študentov využívajúcich pomoc)  výsledok/core počet 2007 0 345 526 

464 698 

Percento obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 - 64 rokov kontext % 2003 11,8 13 21,15 

Počet projektov venovaných problematike životného prostredia výstup počet 2007 0 41 141 

Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva výstup počet 2007 0 76 91 

Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v 

OP) na realizáciu projektov venovaných problematike životného prostredia výstup % 2007 0 2,9 

10,55 

Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných na 

realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva výstup % 2007 0 5,5 

8,41 

Vyvolané investície  výsledok/core mil. EUR 2007 0 6 34,67 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Operačný program Výskum a Vývoj 

 

Tabuľka 48 Vybrané ekonomické ukazovatele vo výskume a vývoji na úrovni Slovenskej republiky v rokoch 2012 - 2016 

Ukazovateľ 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet organizácií a pracovísk výskumu a vývoja (VV)  393,00 376,00 376,00 406,00 439,00 
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Zamestnané osoby vo VV vo fyz. os. k 31.12.  28 880,00 27 823,00 28 825,00 28 752,00 33 252,00 

z toho ženy  12 441,00 12 020,00 12 386,00 12 242,00 14 086,00 

Zamestnané osoby vo VV v FTE  18 126,60 17 166,30 17 594,00 17 591,10 17 768,10 

z toho ženy  7 773,10 7 337,60 7 431,40 7 511,80 7 343,60 

Zamestnané osoby vo VV na 1000 pracovných síl (fyz. os.)  10,67 10,25 10,59 10,50 12,06 

Výdavky na výskum a vývoj v tis. EUR  585 225,00 610 876,00 669 632,00 927 272,00 640 835,00 

Výdavky na VV v mil. parite kúpnej sily v bežných cenách  876,35 913,53 1 017,99 1 427,23 962,79 

Podiel výdavkov na VV z HDP v % (metodika ESA 2010)  0,80 0,82 0,88 1,18 0,79 

Výdavky na VV na 1 obyv. v EUR  108,30 112,90 123,60 171,00 118,10 

Výdavky na VV v EUR na 1 zamestnanú osobu vo VV  20 264,00 21 956,00 23 231,00 32 250,00 19 272,00 

            

Podiel výdavkov na VV v %            

financované zo zdrojov            

vládnych  41,60 40,20 41,40 31,90 41,00 
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podnikateľských  37,70 38,90 32,20 25,10 46,20 

ostatných národných  2,10 2,90 2,70 3,60 2,10 

zahraničných  18,60 18,00 23,70 39,40 10,70 

Podiel výdavkov na VV v %            

určené pre sektor            

podnikateľský  41,40 46,20 36,80 28,00 50,40 

vládny  24,50 20,50 28,40 27,80 21,40 

vysokých škôl  34,00 33,10 34,40 43,80 27,70 

neziskový sektor 0,10 0,20 0,40 0,40 0,50 

Zameranie VV činnosti podľa            

podielu bežných výdavkov v %            

základný výskum  47,30 44,10 45,10 42,80 40,40 

aplikovaný výskum  23,50 23,80 28,40 30,30 23,70 

vývoj  29,20 32,10 26,50 26,90 35,90 
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Štruktúra výdavkov na VV v % podľa vedných oblastí            

prírodné vedy  20,50 17,70 17,80 15,90 16,30 

technické vedy  46,90 51,00 48,80 48,00 55,80 

lekárske a farmaceutické vedy  8,50 9,00 10,00 7,50 6,60 

pôdohospodárske vedy  6,70 3,20 6,90 8,00 6,30 

spoločenské vedy  7,40 7,50 10,30 17,10 9,90 

humanitné vedy  10,00 11,60 6,20 3,50 5,10 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Príspevok OP VaV k tvorbe, resp. udržaniu pracovných miest v oblasti výskumu a 

vývoja 

Vývoj počtu zamestnancov vo výskume a vývoji má v posledných rokoch rastúcu tendenciu. 

Najmä v roku 2016 bol nárast počtu zamestnancov vo výskume a vývoji oproti 

predchádzajúcim rokom intenzívnejší a prekročil hranicu 30.000 pracovných miest, 

konkrétne dosiahol úroveň 33.252 výskumníkov. 

Graf 28 Počet zamestnancov vo výskume a vývoj v rokoch 2012-2016 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Ambíciou riešiteľa bolo zhodnotiť príspevok projektov OP VaV k udržaniu pracovných miest 

v oblasti výskumu a vývoja v SR. 

Identifikovaný problém: 

Štatistický úrad SR uvádza v roku 2016 celkový počet zamestnaných osôb vo výskume a 

vývoji v počte 33 252. 

V záverečnej správe o vykonávaní Operačného programu Výskum a vývoj je uvedená 

dosiahnutá hodnota pri ukazovateli „Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech 

z poskytnutej podpory“ na úrovni 89 588 osôb, pričom cieľová, resp. plánovaná hodnota bola 

stanovená na úrovni 16 610. 

Predpokladáme, že cieľová hodnota uvedeného ukazovateľa bola nastavená správne, 

nakoľko sa predpokladal prospech z poskytnutej podpory na úrovni 16 610 osôb, čo 

predstavuje cca 50% zamestnancov vo výskume a vývoji v SR. 
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Vykazovaná hodnota v správe o vykonávaní OP VaV je v počte 89 588 osôb. Táto hodnota 

nemôže byť správna, nakoľko predstavuje takmer 3-násobok zamestnancov vo výskume a 

vývoji v SR.  

Z uvedeného dôvodu nie je možné vyhodnotiť príspevok k profesionálnemu prospechu z 

poskytnutej podpory. Odporúčame prehodnotiť, resp. skontrolovať výpočet a metodiku 

stanovenia tohto ukazovateľa z jednotlivých projektov. 

Graf 29 Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z podpory OP VaV (r.2016) 

Zdroj: Štatistický úrad SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Príspevok OP VaV k celkovej výške podaných patentových prihlášok 

Jedným zo základných ukazovateľov úspešnosti a úrovne výskumno-vývojových aktivít v 

krajine je počet podaných patentových prihlášok a následne počet udelených patentov. 

V SR bolo v rokoch 2013 až 2016 podaných 931 patentových prihlášok a udelených 413 

patentov. Z celkového počtu patentových prihlášok a udelených patentov bol príspevok OP 

VaV na úrovni 162 patentových prihlášok, to zn. 17% z celkových patentových prihlášok za 

sledované obdobie. 
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Graf 30 Patentové prihlášky v SR (r. 2013-2016) 

 

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR 
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Príspevok OP KaHR k výške, resp. nárastu tržieb podnikov s inovačnou činnosťou 

Graf 31  Príspevok OP KaHR k výške, resp. nárastu tržieb podnikov s inovačnou činnosťou 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

„Celkový vývoj tržieb v podporených podnikoch naznačuje opätovné ozdravenie 

konkurencieschopnosti a schopnosti nachádzať väčšie odbytištia svojich výrobkov a 

služieb, čo  ešte nemusí znamenať úspešný a udržateľný vývoj hospodárskej činnosti 

podporených podnikateľov. Zatiaľ čo tržby medziročne vzrástli o takmer 48 %, vývoj 

ekonomického ukazovateľa hrubej pridanej hodnoty v podporených podnikoch dosiahol 

svoje dno (medziročný pokles o 37 %). Pridaná hodnota v podniku vzrástla celkovo len o 

75,3 %. Táto skutočnosť môže byť spojená s narastajúcou defláciou spotrebiteľských cien 

a naopak miernym nárastom cien vo výrobnej sfére. Inými slovami je náročné v súčasných 

priemerných trhových podmienkach dosahovať zisk v priemysle (najmasívnejšie 

podporované odvetvie) za predpokladu, ak ceny vstupov medziročne vzrastú o cca 2 %, 

zatiaľ čo spotrebiteľské ceny za tieto transformované vstupy klesali v priemere rýchlejšie. 

V takomto prípade si podnikateľ pravdepodobne volí možnosť zrýchliť obrat predajom síce 

väčšieho množstva produkcie či poskytovaných služieb, čo môže vplývať na rast tržieb, 

ale naopak významne netvorí pridanú hodnotu menej ziskovej produkcie.  

Ako prijaté opatrenie pre nasledujúce obdobie MH SR v rámci hodnotiacich kritérií aplikuje 

kritérium pre posúdenie príspevku k dosiahnutiu špecifických cieľov OP VaI 

prostredníctvom ukazovateľa preukazujúceho potenciál tvorby pridanej hodnoty. 

Ukazovateľ vychádza z historických údajov žiadateľa, pričom základnou myšlienkou je 
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prostredníctvom modifikovanej účinnosti aktív podniku identifikovať potenciál celkových 

oprávnených výdavkov prispieť k rastu pridanej hodnoty. 

Nárast pridanej hodnoty v podporených podnikoch: Tento dopadový merateľný 

ukazovateľ medziročne poklesol o 11,3 %. Dôvody sú do istej miery objasnené vyššie v 

texte na úrovni OP. Odhady prijímateľov v rámci cieľových hodnôt z uzavretých zmlúv o 

NFP boli nadhodnotené o približne 60 % v rámci prioritnej osi 1. Ako prijaté opatrenie pre 

nasledujúce obdobie MH SR v rámci hodnotiacich kritériíaplikuje kritérium pre posúdenie 

príspevku k dosiahnutiu špecifických cieľov OP VaI, prostredníctvom ukazovateľa 

preukazujúceho potenciál tvorby pridanej hodnoty.  

Nárast tržieb: V rámci tohto výsledkového merateľného ukazovateľa bolo možné 

zaznamenať medziročný nárast o 48,7 %. V priemere tržby narástli oproti 

východiskovému stavu o 147,6 % a presiahli plánovaný cieľ stanovený na 109,6 %.“ 
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4.4. Analýza aktuálneho stavu priemyslu a priemyselných odvetví 

Slovenská republika je jednou z najrýchlejšie rastúcich krajín v EÚ a OECD (meranou 

prostredníctvom HDP). V období od roku 1995 do roku 2017 sa reálny rast HDP 

Slovenska zvýšil 2,32 násobne a nominálny rast viac ako 4,3 násobne. Priemerné ročné 

tempo rastu reálneho HDP (na základe údajov Minsterstva hospodársstva) bolo približne 

3,73 % (nominálne 6,57 %).  

 

Graf 33 Tempo rastu HDP v jednotlivých rokoch 

 

 
Zdroj: ŠÚ SR; 2018 
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Graf 32: HDP 1995 - 2017 v stálych a bežných cenách 

 

Zdroj: ŠÚ SR; 2018 
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Graf 34 HDP v parite kúpnej sily ako % k priemeru EÚ (za rok 2016) 

 

 
Zdroj: Eurostat; 2017 
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Graf 35 HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily 2004 – 2016 

 

 
Zdroj: Eurostat; 2017 

 

Slovensko je industriálna krajina – priemysel vytvára štvrtinu reálneho HDP. Podiel 

priemyslu v rámci HDP vyjadreného výrobnou metódou bol v r. 2017 24,03%. V posledných 

troch a najmä dvoch rokoch je podiel priemyslu vyrovnaný. Druhým najvýznamnejším 

sektorom je oblasť veľkoobchodu a maloobchodu, ktorý tvoril v roku 2017 18,18%. Sektor 

informácií a komunikácie zaznamenal v posledných troch rokoch mierny rast, pričom v roku 

2017 sa dostal na pomer tvorby HDP z roku 2013. (zdroj: MH SR, ŠÚ SR)  

 
Tabuľka 49 Podiel jednotlivých oblastí hospodárstva na HDP v r. 2013 – 2017  

  2013 2014 2015 2016 2017 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a 

rybolov (A) 
3,62% 4,04% 3,38% 3,36% 3,10% 

Priemysel spolu (B-E) 22,99% 24,13% 24,10% 24,02% 24,03% 

z toho Priemyselná výroba (C) 18,41% 19,65% 20,07% 20,14% 20,30% 

Stavebníctvo (F) 7,12% 7,19% 7,33% 7,07% 7,39% 

Veľkoobchod a maloobchod; oprava 

motorových vozidiel a motocyklov; 

doprava a skladovanie; ubytovacie a 

stravovacie služby (G-I) 

18,78% 19,78% 19,61% 18,02% 18,18% 

Informácie a komunikácia (J) 3,88% 3,70% 3,72% 3,81% 3,88% 

Finančné a poisťovacie činnosti (K) 3,88% 3,70% 3,72% 3,81% 3,88% 

Činnosti v oblasti nehnuteľností (L) 3,65% 3,76% 3,68% 3,28% 2,82% 

Odborné, vedecké a technické 

činnosti; administratívne služby (M-N) 
6,90% 6,94% 7,39% 8,12% 8,17% 
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Verejná správa, obrana, povin. sociál. 

zabezpečenie; vzdelávanie; 

zdravotníctvo a sociálna pomoc (O-Q) 

12,99% 12,16% 12,01% 13,27% 13,28% 

Umenie, zábava a rekreácia; ostatné 

činnosti (R-U) 
3,11% 3,23% 3,47% 3,11% 3,03% 

Dane z produktov mínus subvencie na 

produkty 
8,96% 9,44% 9,72% 9,59% 9,92% 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2018 

 

Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. uvádza celkový prehľad jednotlivých sektorov e

konomiky SR a ich príspevok k tvorbe hrubého domáceho produktu (ďalej aj „HDP“). 

Z uvedenej tabuľky je možné konštatovať, že v roku 2017 bol podiel Priemyslu na tvorbe 

HDP 24,03%. Podiel kľúčových sektorov z hľadiska RIS3 SK (viď. kapitola 4.5) priemyselnej 

výroby bol vo výške 20,3% a podiel sektora informácií a komunikácií bol vo výške 3,88%. 

Celkový prehľad HDP v bežných cenách podľa jednotlivých sektorov v rokoch 2013 – 2017 

uvádza Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.. 

 
Tabuľka 50 Prehľad HDP výrobnou metódou v bežných cenách v rokoch 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 

(A) 
2 684,85 3 071,61 2 672,30 2 731,77 2 626,35 

Priemysel spolu (B-E) 17 050,95 18 362,67 19 072,10 19 508,95 20 388,25 

z toho Priemyselná výroba (C) 13 653,68 14 952,58 15 883,48 16 356,97 17 227,55 

Stavebníctvo (F) 5 277,34 5 470,32 5 799,78 5 740,51 6 273,01 

Veľkoobchod a maloobchod; oprava 

motorových vozidiel a motocyklov; 

doprava a skladovanie; ubytovacie a 

stravovacie služby (G-I) 

13 927,38 15 049,94 15 519,23 14 639,20 15 426,24 

Informácie a komunikácia (J) 2 879,29 2 816,06 2 942,71 3 096,79 3 291,54 

Finančné a poisťovacie činnosti (K) 2 706,35 2 861,83 2 915,28 2 661,55 2 396,75 

Činnosti v oblasti nehnuteľností (L) 5 932,58 4 285,42 4 432,63 5 150,47 5 249,17 

Odborné, vedecké a technické činnosti; 

administratívne služby (M-N) 
5 118,72 5 278,28 5 844,45 6 597,31 6 935,85 

Verejná správa, obrana, povin. sociál. 

zabezpečenie; vzdelávanie; 

zdravotníctvo a sociálna pomoc (O-Q) 

9 634,23 9 255,64 9 504,94 10 780,95 11 270,45 

Umenie, zábava a rekreácia; ostatné 

činnosti (R-U) 
2 310,22 2 455,64 2 742,77 2 528,69 2 572,84 

Hrubá pridaná hodnota podľa 

ekonomických činností: spolu (A*10) 
67 521,91 68 907,41 71 446,19 73 436,19 76 430,45 

Dane z produktov mínus subvencie na 

produkty 
6 647,96 7 180,38 7 692,05 7 789,88 8 420,42 

Hrubý domáci produkt 74 169,87 76 087,79 79 138,24 81 226,07 84 850,87 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2018 

 

V roku 2017 boli dosiahnuté tržby za vlastné výkony a tovar v oblasti priemyslu v celkovej 

výške 94,4 mld. EUR, celkový počet zamestnancov bol 546 544 a produktivita práce 

v oblasti priemyslu bola na úrovni 172 538,00 EUR. 
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Tabuľka 51 Prehľad základných ukazovateľov priemyslu 

    2015 2016 2017 

Tržby za vlastné 

výkony a tovar 
EUR  87 320 734 402,00 88 388 160 937,00 

94 409 028 

560,00 

  index 108,70 104,40 104,80 

Zamestnanci  osoby 505 688,00 524 858,00 546 544,00 

  index 101,90 103,80 104,10 

Produktivita práce EUR  172 677,00 168 404,00 172 738,00 

  index 106,60 100,60 100,60 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2018 

 
Tabuľka 52 Prehľad základných ukazovateľov priemyselnej výroby 

    2015 2016 2017 

Tržby za vlastné 

výkony a tovar 
EUR  74 390 347 385,00 75 384 046 610,00 

80 123 411 

543,00 

  index 108,30 104,10 104,00 

Zamestnanci  osoby 460 792,00 480 968,00 502 720,00 

  index 102,30 104,40 104,50 

Produktivita práce EUR  161 440,00 156 734 159 380 

  index 105,80 99,7 99,5 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2018 

 
Graf 36 Podiel jednotlivých odvetví na pridanej hodnote b.c. (bez daní z produktov mínus subvencie 

na produkty) 

 
 

 Zdroj: ŠÚ SR; 2018 
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Podiel priemyslu na celkovej hrubej pridanej hodnote v SR je 4. najvyšší v porovnaní 

s ostatnými krajinami EÚ. 

 
Graf 37 Podiel hrubej pridanej hodnoty priemyslu na celkovej pridanej hodnote v jednotlivých krajinách 

EÚ (za rok 2016 (Chorvátsko, Švédsko a Veľká Británia údaje za rok 2015) 

 

 

Zdroj: Eurostat, 2017 

 

Graf 38 Hrubá pridaná hodnota (na základe b.c) podľa odvetví (podiel v %) 

 

 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2018 
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Index priemyselnej produkcie 

Jedným z kľúčových ukazovateľov priemyselných odvetví je index priemyselnej produkcie 

(ďalej aj „IPP“). IPP vyjadruje mieru zmeny v objeme priemyselnej výroby založenej na 

výbere podnikov a výrobkov. IPP charakterizuje zmenu priemyselnej produkcie v bežnom 

roku vo vzťahu k bázickému roku. Bázickým rokom je v rámci tejto kapitoly rok 2015.(Chyba! N

enašiel sa žiaden zdroj odkazov.) 

Tabuľka 53 Index priemyselnej produkcie 

Oblasť 2015 2016 2017 2018 

Priemysel spolu 100 104,6 108 113 

Ťažba a dobývanie 100 96,4 90,7 81,9 

Priemyselná výroba 100 105 108,1 115,3 

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov 100 100,1 101,5 106 

Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov 100 100 99,8 94,8 

Výroba drevených a papierových výrobkov, tlač 100 102,3 104,6 107,7 

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 100 97 97,4 91,2 

Výroba chemikálií a chemických produktov 100 94,6 98,8 94,6 

Výroba základných farmaceutických výrobkov a 

farmaceutických prípravkov 
100 99,1 95 116,7 

Výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných 

nekovových minerálnych výrobkov 
100 105,1 111,1 113,8 

Výroba kovov a kovových konštrukcií okrem 

strojov a zariadení 
100 105,1 114,5 116,1 

Výroba počítačových, elektronických a optických 

výrobkov 
100 97,9 91,1 82,2 

Výroba elektrických zariadení 100 109,7 112,8 116,3 

Výroba strojov a zariadení i.n. 100 106,1 110,9 122,2 

Výroba dopravných prostriedkov 100 111 112,2 136,3 

Ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a 

zariadení 
100 98,6 104,3 98,1 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 100 103,4 110,6 103,2 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2019 

Priemysel, rovnako aj priemyselná výroba, vykazovali v roku 2018 rast, pričom rast priemyslu 

bol oproti roku 2015 vo výške 13%, medziročný nárast predstavoval 5%. Dynamika rastu 

priemyselnej výroby bola v roku 2018 ešte vyššia, predstavovala nárast oproti roku 2015 vo 

výške 15,3%, medziročný nárast predstavoval 7,2%. 

Najväčší nárast v rámci priemyselnej produkcie predstavuje odvetvie výroby dopravných 

prostriedkov. Rast v tejto oblasti v porovnaní s rokom 2015 je vo výške 36,3%, medziročný 

rast v roku 2018 bol na úrovni 24,1%. Druhý najvyšší rast predstavuje odvetvie výroby strojov 

a zariadení. Dynamika rastu v tejto oblasti predstavuje 22,2% oproti roku 2015, medziročný 

rast v roku 2018 bol na úrovni 11,3%. 
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Graf 39 Index priemyselnej produkcie podľa jednotlivých odvetví 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2019 

 

V oblasti priemyslu pôsobilo v roku 2017 2796 podnikov, ktoré vytvárali 422 525 pracovných 

miest. Počet pracovných miest má v oblasti priemyslu vzrastajúcu tendenciu, v roku 2017 bol 

nárast počtu zamestnancov oproti roku 2015 8%. Tržby za vlastné výkony a tovar 

predstavovali v roku 2017 84,996 mld. EUR. Nárast tržieb bol rovnako na úrovni 8% 

v porovnaní s rokom 2015. 

 
Tabuľka 54 Kľúčové ukazovatele podnikov pôsobiacich v oblasti priemyslu 

Ukazovatele 2015 2016 2017 

Počet podnikov 
2 482,00 2 679,00 2 796,00 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov 

(fyz. osoby) 

390 352,00 404 046,00 422 525,00 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca 

(EUR) 

1 042,00 1 084,00 1 144,00 

Produktivita práce zamestnanca (EUR) 
200 892,00 197 536,00 201 164,00 

Produkcia (EUR) 
74 489 685 278,00 

75 631 927 989,00 
79 784 111 942,00 

Tržby za vlastné výkony a tovar (EUR) 
78 418 697 592,00 79 813 469 332,00 84 996 970 850,00 

z toho: Tržby za vlastné výrobky a z predaja 

služieb (EUR) 

73 288 991 949,00 74 189 958 748,00 78 397 622 216,00 

Náklady (EUR) 
81 000 152 591,00 82 298 180 582,00 87 918 834 005,00 
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Pridaná hodnota (EUR) 
14 333 200 719,00 15 030 563 046,00 15 543 402 260,00 

Hospodársky výsledok pred zdanením 

(EUR) 

4 672 555 626,00 4 378 255 849,00 4 169 324 544,00 

Zásoby k 31.12. (EUR) 
6 820 781 036,00  6 986 709 034,00  7 651 712 782,00  

Pohľadávky z obchodného styku a 

poskytnuté preddavky k 31.12. (EUR) 

9 619 090 759,00  10 297 562 854,00  10 925 809 579,00  

Záväzky z obchodného styku a prijaté 

preddavky k 31.12. (EUR) 

10 261 565 749,00  10 510 294 986,00  11 077 759 124,00  

Základné imanie k 31.12. (EUR) 
16 606 708 352,00  16 543 445 737,00  16 850 523 716,00  

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2019 

 

4.5. Analýza aktuálneho stavu kľúčových priemyselných odvetví 

V rámci tejto kapitoly sú vyhodnotené kľúčové priemyselné odvetvia SR. Vyhodnotenie bolo 

realizované prostredníctvom hodnotenia divízií ekonomických činností podľa SK NACE Rev. 

2., ktoré tvoria jednotlivé oblasti hospodárskej špecializácie RIS3 SK.  

Prehľad oblastí hospodárskej špecializácie s prislúchajúcimi SK NACE kódmi: 

 automobilový priemysel a strojárstvo, 

- 28 Výroba strojov a zariadení i.n., 

- 29 Výroba motorových vozidiel, 

- 30 Výroba ostat. doprav. prostriedkov, 

 spotrebná elektronika a elektrické prístroje, 

- 26 Výroba počítačových výrobkov, 

- 27 výroba elektrických zariadení, 

 informačné a komunikačné produkty a služby, 

- 62 počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, 

- 63 informačné služby, 

 výroba a spracovanie železa a ocele, 

- 24 Výroba a spracovanie kovov. 

Analýza aktuálneho stavu kľúčových priemyselných odvetví SR podľa indexu 

priemyselnej produkcie 

Jedným z kľúčových ukazovateľov priemyselných odvetví je index priemyselnej produkcie 

(ďalej aj „IPP“). IPP vyjadruje mieru zmeny v objeme priemyselnej výroby založenej na 

výbere podnikov a výrobkov. IPP charakterizuje zmenu priemyselnej produkcie v bežnom 

roku vo vzťahu k bázickému roku. Bázickým rokom v rámci tejto kapitoly je rok 2015. 
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Graf 40 Index priemyselnej produkcie hospodárskej špecializácie „automobilový priemysel a 

strojárstvo“. 

 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2019 

 

V zmysle horeuvedenej tabuľky je možné konštatovať, že priemyselná produkcia v oblasti 

automobilového priemyslu vykazuje značný rast, pričom v roku 2018 oproti roku 2015 na 

úrovni 22% v prípade výroby strojov a zariadení a 36% v prípade výroby dopravných 

prostriedkov. Rast výroby dopravných prostriedkov predstavuje najvyšší rast zo všetkých 

oblastí. 

 

Graf 41 Index priemyselnej produkcie hospodárskej špecializácie „spotrebná elektronika a elektrické 

prístroje“. 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2019 
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V rámci priemyselnej produkcie v oblasti spotrebnej elektronicky a elektrických prístrojov 

vykazuje oblasť výroby počítačových, elektronických a optických výrobkov klesajúcu 

tendenciu, pričom pokles v roku 2018 oproti roku 2015 je na úrovni 17,8%. Naopak oblasť 

výroby elektrických zariadení má stúpajúcu tendenciu v roku 2018 na úrovni 16,3% oproti 

roku 2015. 

 
Graf 42 Index priemyselnej produkcie hospodárskej špecializácie „výroba a spracovanie železa a 

ocele“. 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2019 

 

Priemyselná produkcia v oblasti výroby a spracovania železa a ocele vykazuje rast, pričom 

v roku 2018 bol tento rast na úrovni 16,1% oproti roku 2015. Významnejší medziročný skok 

predstavoval rok 2017, v ktorom bol nárast oproti predchádzajúcemu roku takmer 10%, 

pričom medziročný rast sa v roku 2018 spomalil na úroveň 1,6%. 

 

Analýza aktuálneho stavu kľúčových priemyselných odvetví SR - porovnanie tržieb  

Tržby vo vybraných oblastiach hospodárstva (automobilový priemysel a strojárstvo, 

spotrebná elektronika a elektrické prístroje, informačné a komunikačné produkty a služby, 

výroba a spracovanie železa a ocele) predstavovali 53% z celkových tržieb v oblasti (divízie 

SK NACE) priemyselnej produkcie a oblasti informácie a komunikácia. To znamená, že 

oblasti hospodárskej špecializácie RIS3 SK sa tržbami podieľajú viac ako polovicou na 

celkovej výške tržieb v danej oblasti (divízie SK NACE). 
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Graf 43 Podiel tržieb oblastí hospodárskej špecializácie RIS3 SK na celkových držbách SK NACE divízií 

Priemyselná produkcia a Informácie a komunikácia (r. 2017) 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2019 

 

Najvyšší podiel na celkovej výške tržieb v rámci oblastí hospodárskej  špecializácie vykazuje 

automobilový priemysel a strojárstvo s 65%-ami a celkovou výškou tržieb v roku 2017 

v hodnote 31,78 mld. EUR. Druhý najvyšší podiel (18%) na tržbách vykazuje oblasť 

spotrebnej elektroniky a elektrických prístrojov s celkovou výškou 8,88 mld. EUR. Oblasť 

výroby a spracovania železa a ocele vykazuje 10%ný podiel výšky tržieb (4,72 mld. EUR) 

a informačné a komunikačné produkty a služby 7%ný podiel vo výške 3,32 mld. EUR. Vývoj 

tržieb v jednotlivých oblastiach hospodárskej špecializácie RIS3 SK vykazuje vzrastajúcu 

tendenciu hlavne v oblasti automobilového priemyslu a strojárstva. Nárast tržieb v danej 

oblasti bol v roku 2017 oproti roku 2015 vo výške 9,23 %. Medziročný rast tržieb bol vo výške 

4%. 

Graf 44 Podiel tržieb za vlastné výkony a tovar v oblastiach hospodárskej špecializácie (r. 2017) 
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Najvyšší percentuálny nárast tržieb predstavovala oblasť výroby a spracovania železa 

a ocele. V tejto oblasti predstavoval nárast tržieb v roku 2017 oproti roku 2015 19,62%, 

medziročný rast oproti roku 2016 predstavoval 25%. 

V oblasti informačných a komunikačných produktoch a službách bol rast tržieb v roku 2017 

oproti roku 2015 vo výške 3,51%, medziročný rast oproti roku 2016 bol vo výške 7,28%. 

Pokles tržieb bol zaznamenaný v oblasti hospodárskej špecializácie spotrebná elektronika 

a elektrické prístroje, pokles v roku 2017 oproti roku 2015 bol na úrovni 4,25%. 

Graf 45 Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v rámci oblasti hospodárskej špecializácie RIS3 SK v r. 

2015 – 2017 v mil. EUR 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2019
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja Štatistického úradu SR, 2019

 

Graf 46 Počet priemyselných podnikov v SR v roku 2017 
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4.6. Vyhodnotenie potenciálu VVaI inštitúcií vzhľadom na účinnosť 

a dosahovanie výsledkov vo vzťahu k poskytnutému príspevku 

z národných zdrjov ako aj zo zdrojov EŠIF 

Predmetom hodnotenia v tejto kapitole je vyhodnotenie potenciálu VVaI inštitúcií vzhľadom na 

efektívnosť a dosahovanie výsledkov, vo vzťahu k poskytnutému príspevku z národných 

zdrojov ako aj zo zdrojov EŠIF, a to prostredníctvom napĺňania hodnôt vybraných merateľných 

ukazovateľov OPVaI.  

V čase spracovania tohto dokumentu bola na základe doručených podkladov zo strany 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR identifikovaná množina merateľných 

ukazovateľov OP VaI, ktoré v súčasnosti MŠVVaŠ SR používa v procese monitorovania 

schválených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Zoznam týchto 

ukazovateľov uvádza Tabuľka 55. 

 

Hlavné dôvody nízkych hodnôt ukazovateľov vychádzajú najmä z nedostatočnej miery 

implementácie OP VaI (zdroj: Informácia o implementácii EŠIF k 31.1.2019): 

 nízky objem zazmluvnených projektov - podiel kontrahovania na alokácii OP VaI k 

31.01.2019 bol na úrovni 35,4%, 

 nedostatočný pokrok v implementácii projektov - podiel čerpania prostriedkov na 

alokácii OP VaI bol k 31.01.2019 na úrovni 9,6% 

 
Tabuľka 55 Zoznam merateľných ukazovateľov RIS3 SK - OP VaI 

Názov ukazovateľa 
Cieľová 

hodnota   

Stav plnenia 

ukazovateľa  

(k 31.1.2019)  

Plnenie 

v % 

P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch 

(FTE) 
3 366,00 447,68 13,30% 

P0205 Počet novovytvorených MSP založených osobami zo 

znevýhodnených sociálnych skupín (počet) 
37,00 1,00 2,70% 

P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v 

podporovaných  subjektoch/podnikoch (FTE) 
1 110,00 25,39 2,29% 

P0280 Počet podaných patentových prihlášok (počet) 39,00 0,00 0,00% 

P0288 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové (počet) 
2 245,00 70,00 3,12% 

P0289 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové (počet) 
1 374,00 7,00 0,51% 

P0301 Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami 

zo znevýhodnených sociálnych skupín (počet) 
30,00 262,00 873,33% 

P0302 Počet podporených nových podnikov (počet) 655,00 26,00 3,97% 

P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií (počet) 220,00 3,00 1,36% 

P0326 Počet podporených výskumných inštitúcií 

spolupracujúcich s podnikmi (počet) 
29,00 3,00 10,34% 

P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného 

vlastníctva (počet) 
551,00 2,00 0,36% 

P0514 Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v 

zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry 

(počet) 

13 360,00 20,02 0,15% 
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P0535 Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov 

(počet) 
165,00 0,00 0,00% 

P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít (počet) 2 055,00 1 721,00 83,75% 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI 

 

P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch 

Cieľová hodnota: 3 366 (FTE) 

Aktuálne zazmluvnená hodnota v projektoch: 447,68 (FTE) 

Plnenie: 13,3 % 

 

Definícia: Hrubé nové pracovné miesta v podporených podnikoch v ekvivalentoch plných 

pracovných úväzkov (FTE). V podstate ukazovateľ̌ situácie pred a po, ktorý zachytáva časť 

nárastu zamestnanosti priamo spôsobeného dokončením projektu (pracovníci zamestnaní pre 

implementáciu projektu sa nepočítajú). Pracovné miesta musia byť obsadené (voľné pracovné 

miesta sa nepočítajú) a zvýšiť̌ celkový počet pracovných miest v podniku. Ak sa celková 

zamestnanosť v podniku nezvýši, hodnota sa rovná nule – považuje sa za preskupenie, nie za 

zvýšenie. Zachované a podobné pracovné miesta sa nezahrnú.  

  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

V rámci tohto ukazovateľa je cieľom vytvoriť 3 366 pracovných miest (FTE). Súčasná hodnota 

na úrovni 447 predstavuje počet pracovných miest agregovaných z projektov, ktoré majú 

podpísanú zmluvu o poskytnutí NFP, to zn. nejedná sa o ukončené projekty a reálne vytvorené 

pracovné miesta. Tieto pracovné miesta budú vytvorené a vykázané po úspešnom ukončení 

projektov. Nízka súčasná hodnota ukazovateľa (13,3%) v 7. roku programového obdobia 

predstavuje značné riziko jeho nenaplnenia a môže mať za následok ohrozenie plnenia cieľa 

RIS3 SK Rozvoj inovačných kapacít v podnikoch a podporu budovania výskumných 

a inovačných kapacít v podnikoch. 
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Graf 47 Stav plnenia ukazovateľa P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných 
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P0205 Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených 

sociálnych skupín 

Cieľová hodnota: 37 (počet)  

Aktuálna hodnota v zazmluvnených projektoch: 1 

Plnenie: 2,7% 

Definícia: Počet vytvorených podnikov dostávajúcich finančnú, alebo inú pomoc 

(poradenstvo, usmernenie, atď.) zo štrukturálnych fondov, alebo nástrojov financovaných zo 

štrukturálnych fondov. Vytvorený podnik neexistoval tri roky pred začiatkom projektu, ale 

riadiaci orgán alebo vnútroštátna legislatíva môže určiť nižšie časové kritérium. Podnik sa 

nestane novým podnikom, ak sa zmení len jeho právna forma. Start-up, resp. spin-off 

podnikateľské subjekty sú subjekty, ktoré vznikli podľa § 56 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

V rámci tohto ukazovateľa je cieľom vytvoriť 37 malých a stredných podnikov založených 

osobami zo znevýhodnených pracovných miest (FTE). Súčasná hodnota na úrovni 1 

vytvoreného podniku predstavuje počet vytvorených MSP agregovaných z projektov, ktoré 

majú podpísanú zmluvu o poskytnutí NFP, to zn. nejedná sa o ukončené projekty. Extrémne 

nízka súčasná hodnota ukazovateľa v počte len 1 vytvoreného MSP na úrovni plnenia 

ukazovateľa 2,7% v 7. roku programového obdobia predstavuje vysoké riziko jeho 

nenaplnenia a bude mať za následok ohrozenie plnenia opatrení RIS3 SK uvedených v rámci 

definície ukazovateľa. 

P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných  

subjektoch/podnikoch  
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Graf 48 Stav plnenia ukazovateľa P0205 Počet novovytvorených MSP založených 

osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín 
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Cieľová hodnota: 1110 (FTE) 

Aktuálna hodnota: 25,39 (FTE) 

Plnenie: 2,29% 

Hrubé nové pracovné miesta (ktoré predtým neexistovali), ktoré budú priamo vykonávať VaV 

činnosti v ekvivalentoch plných pracovných úväzkov. Miesto musí vzniknúť v dôsledku 

vykonania, alebo dokončenia projektu, byť obsadené (voľné miesta sa nepočítajú) a zvýšiť 

celkový počet výskumných pracovných miest v organizácii. Podporní zamestnanci pre VaV (t. 

j. pracovníci, ktorí sa priamo nezúčastňujú na VaV činnostiach) sa nepočítajú. 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

V rámci tohto ukazovateľa je cieľom vytvoriť 1 110 nových pracovných miest (FTE) 

v podporovaných subjektoch / podnikoch. Súčasná hodnota na úrovni 25 vytvorených 

pracovných miest z celkového počtu 1 110 je značne nízka a predstavuje riziko naplnenia 

ukazovateľa a opatrení RIS3 SK súvisiacich s týmto ukazovateľom. V prípade dostatočného 

záujmu žiadateľov o v súčasnosti vyhlásené výzvy (napr. dlhodobý strategický výskum) je 

predpoklad naplnenia, resp. čiastočného naplnenia ukazovateľa. Riziko predstavuje 

skutočnosť, že v prípade tohto ukazovateľa sa jedná o nové pracovné miesta (ktoré predtým 

neexistovali), čo môže pri viacerých projektoch, ktoré predpokladajú zapojenie hlavne 

existujúcich vedeckých kapacít spôsobiť nenaplnenie ukazovateľa. Z uvedeného dôvodu pre 

potreby naplnenia tohto ukazovateľa je potrebné priorizovať také projekty, ktoré vytvárajú nové 

výskumné kapacity. 

P0280 Počet podaných patentových prihlášok 

Cieľová hodnota: 39 

Aktuálna hodnota: 0 

Plnenie: 0% 
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Graf 49 Stav plnenia ukazovateľa P0231 Počet nových výskumných 
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Počet patentových prihlášok podaných na slovenských alebo zahraničných patentových 

inštitúciách v rámci podporených projektov. Patentová prihláška musí byť podaná počas 

trvania projektu a musí vzniknúť v dôsledku realizácie príslušného projektu. 
 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

 

V rámci tohto ukazovateľa je cieľom podporiť nárast podaných patentových prihlášok v SR. 

Súčasná hodnota na úrovni 0 podaných patentových prihlášok predstavuje veľmi vysoké 

riziko nenaplnenia ukazovateľa a opatrení RIS3 SK súvisiacich s týmto ukazovateľom. 

V prípade dostatočného záujmu žiadateľov o v súčasnosti vyhlásené výzvy (napr. dlhodobý 

strategický výskum) a schválenia projektov napĺňajúcich tento merateľný ukazovateľ, je 

možné riziko nenaplnenia znížiť. Skúsenosti z prechádzajúceho obdobia (nenaplnenie 

ukazovateľa počet podaných patentových prihlášok) naznačujú vysokú pravdepodobnosť 

nenaplnenia tohto ukazovateľa. 

P0288 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú 

pre firmu nové 

Cieľová hodnota: 2 245 (podnikov) 

Aktuálna hodnota: 70 (podnikov) 

Plnenie: 3,12% 

Tento ukazovateľ zisťuje, či podporený podnik vyvíja výrobok, ktorý je „nový pre firmu“, v 

dôsledku projektu. Zahŕňa proces inovácií, ak tento proces prispieva k vývoju výrobku. 

Projekty, ktorých cieľom nie je skutočný vývoj výrobku, sú vylúčené. Ak podnik uvádza 

niekoľko výrobkov, započíta sa ako jeden podnik.  
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Graf 50 Stav plnenia ukazovateľa P0280 Počet podaných patentových 

prihlášok 
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

 

V prípade projektov spolupráce tento ukazovateľ berie do úvahy všetky zúčastnené podniky, 

pre ktorý je daný produkt nový. 

V rámci tohto ukazovateľa je cieľom podporiť 2 245 firiem, ktoré predstavia výrobky, ktoré sú 

pre firmu nové. Súčasná hodnota na úrovni 70 firiem predstavuje naplnenie ukazovateľa na 

úrovni 3,12%. Vzhľadom na aktuálne nízku hodnotu ukazovateľa je vysoké riziko nenaplnenia 

ukazovateľa a následného ohrozenia plnenia opatrení RIS3 SK. 
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Graf 51 Stav plnenia ukazovateľa P0288 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové 
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P0289 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré 

sú pre trh nové 

Cieľová hodnota: 1 374 (podnikov) 

Aktuálna hodnota: 7 (podnikov) 

Plnenie: 0,51% 

 

Ukazovateľ zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je „nový pre trh“, v dôsledku 

projektu na ktoromkoľvek zo svojich trhov. Zahŕňa proces inovácií, pokiaľ tento proces 

prispieva k vývoju príslušného výrobku. Projekty, ktorých cieľom nie je skutočný vývoj 

výrobku, sú vylúčené. Ak podnik uvádza na trh niekoľko výrobkov, započíta sa ako jeden 

podnik. V prípade projektov spolupráce tento ukazovateľ berie do úvahy všetky zúčastnené 

podniky. 
 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

V rámci tohto ukazovateľa je cieľom podporiť 1374 firiem, ktoré predstavia výrobky, ktoré sú 

pre trh nové. Súčasná hodnota na úrovni 7 firiem predstavuje naplnenie ukazovateľa na úrovni 

0,51%. Vzhľadom na aktuálne extrémne nízku hodnotu ukazovateľa existuje vysoké riziko 

nenaplnenia ukazovateľa a následného ohrozenia plnenia súvisiacich opatrení RIS3 SK. 

  

Graf 52 Stav plnenia ukazovateľa P0289 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s 

cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové 
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P0301 Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených 

sociálnych skupín 

Cieľová hodnota: 30 

Aktuálna hodnota: 262 

Plnenie: 873,33 % 

Počet podporených podnikov dostávajúcich finančnú, alebo inú pomoc (poradenstvo, 

usmernenie, atď.) zo štrukturálnych fondov, alebo nástrojov financovaných zo štrukturálnych 

fondov. Podporený podnik neexistoval tri roky pred začiatkom projektu, ale riadiaci orgán alebo 

vnútroštátna legislatíva môže určiť nižšie časové kritérium. Podnik sa nestane novým 

podnikom, ak sa zmení len jeho právna forma. 

Start-up, resp. spin-off podnikateľské subjekty sú subjekty, ktoré vznikli podľa § 56 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

V rámci tohto ukazovateľa je cieľom podporiť 30 firiem, ktoré sú prevádzkované osobami zo 

znevýhodnených sociálnych skupín. V súčasnosti je počet podporených firiem na úrovni 262, 

čo predstavuje plnenie na úrovni 873,33 %, t. j. takmer 9-násobné prevýšenie stanoveného 

cieľa. Z uvedeného dôvodu odporúčame sústrediť, resp. presunúť finančnú podporu na plnenie 

ukazovateľov s aktuálne nízkymi hodnotami. 
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Graf 53 Stav plnenia ukazovateľa P0301 Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo 

znevýhodnených sociálnych skupín 
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P0302 Počet podporených nových podnikov 

Cieľová hodnota: 655 

Aktuálna hodnota: 26 

Plnenie: 3,97% 

 

Počet novovytvorených podnikov dostávajúcich finančnú, alebo inú pomoc (poradenstvo, 

usmernenie, atď.) zo štrukturálnych fondov, alebo nástrojov financovaných zo štrukturálnych 

fondov. Novovytvorený podnik je taký, ktorý neexitoval tri roky pred začiatkom projektu. 

Riadiaci orgán alebo vnútroštátna legislatíva môže určiť aj nižšie časové kritérium. Za 

novovytvorený podnik sa nepovažuje podnik, ktorý zmení len svoju právnu formu. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

V rámci tohto ukazovateľa je cieľom podporiť nových 655 firiem. V súčasnosti je počet 

podporených firiem na úrovni 26, čo predstavuje plnenie na úrovni 3,97 %. Z dôvodu 

aktuálneho plnenia merateľného ukazovateľa na veľmi nízkej úrovni, existuje vysoké riziko 

jeho nenaplnenia k ukončeniu programového obdobia. Z uvedeného dôvodu odporúčame 

prioritne podporiť také žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré vykazujú príspevok k ukazovateľom, 

ktoré aktuálne vykazujú minimálne hodnoty plnenia. 

 

  

655,00

26,00

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

Cieľová hodnota Aktuálne zazmluvnená hodnota

Graf 54 Stav plnenia ukazovateľa P0302 Počet podporených nových podnikov 
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P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií 

Cieľová hodnota: 220,00 

Aktuálna hodnota 3,00 

Plnenie: 1,36% 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

Počet výskumných inštitúcií dostávajúcich nenávratnú alebo návratnú podporu z OP VaI (bez 

ohľadu na to, či podpora predstavuje štátnu pomoc alebo nie). 

V rámci tohto ukazovateľa je cieľom dosiahnuť podporu pre 220 výskumných inštitúcií. 

V súčasnosti je počet podporených výskumných inštitúcií na úrovni 3, čo predstavuje plnenie 

merateľného ukazovateľa  na úrovni 1,36%. Uvedená hodnota je v 7. roku programového 

obdobia výrazne nízka. V prípade dostatočného záujmu žiadateľov o aktuálne vyhlásené 

výzvy napr. dlhodobý strategický výskum je predpoklad naplnenia, resp. čiastkového 

naplnenia hodnoty merateľného ukazovateľa. V prípade opakovaného neúspechu výzvy na 

dlhodobý strategický výskum nebude uvedený ukazovateľ naplnený, čo bude mať významný 

dopad na plnenie, resp. neplnenie opatrení RIS3 SK. 

 

  

220,00

3,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Cieľová hodnota Aktuálne zazmluvnená hodnota

Graf 55 Stav plnenia ukazovateľa P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií 
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P0326 Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi 

Cieľová hodnota: 29,00 

Aktuálna hodnota 3,00 

Plnenie: 10,34% 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

 

Počet výskumných inštitúcií dostávajúcich nenávratnú, alebo návratnú podporu z OP VaI (bez 

ohľadu na to, či podpora predstavuje štátnu pomoc alebo nie). Na projekte sa zúčastňuje 

aspoň jedna výskumná inštitúcia spolupracujúca s aspoň jedným podnikom. Podporu môže 

dostať jeden, alebo niekoľko spolupracujúcich subjektov (výskumná inštitúcia alebo podnik), 

ale poskytnutie podpory je podmienené spoluprácou. Spolupráca môže byť nová alebo 

existujúca. Spolupráca má trvať aspoň počas obdobia trvania projektu. Spolupráca sa môže 

započítať na základe operácií, alebo účastníkov. Tento ukazovateľ sa zameriava na výskumné 

inštitúcie ako účastníkov. 
  

V rámci tohto ukazovateľa je cieľom dosiahnuť podporu pre 29 výskumných inštitúcií 

spolupracujúcich s podnikmi. V súčasnosti je počet podporených výskumných inštitúcií na 

úrovni 3, čo predstavuje plnenie merateľného ukazovateľa  na úrovni 10,34%. Keďže sa 

nejedná o vysokú cieľovú hodnotu (29 subjektov), v prípade úspešného ukončenia výzvy na 

dlhodobý strategický výskum, existuje vysoký predpoklad naplnenia cieľových hodnôt 

ukazovateľa do konca programového obdobia. 
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Graf 56 Stav plnenia ukazovateľa P0326 Počet podporených výskumných inštitúcií 

spolupracujúcich s podnikmi 
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P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva 

Cieľová hodnota: 551,00 

Aktuálna hodnota 2,00 

Plnenie: 0,36% 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

Duševným vlastníctvom sa rozumie statok vytváraný konkrétnym duševným obsahom, ktorého 

objektívny výraz je spôsobilý byť predmetom spoločenských vzťahov bez toho, aby bolo treba 

jeho stelesnenie v hmotnej podobe. 

 Právom duševného vlastníctva môže byť: 

 autorské právo, právo príbuzné autorskému právu a práva súvisiace s autorským 

právom, 

 priemyselné práva a práva obdobné priemyselným právam. 

Jedná sa o kľúčový indikátor z pohľadu dosahovania cieľov RIS3 SK a rovnako cieľov v oblasti 

výskumu v podmienkach SR. Súčasná hodnota v počte 2 prihlášok registrácie práv duševného 

vlastníctva z celkového plánovaného počtu 551 je extrémne nízka a predstavuje vysoké riziko 

naplnenia očakávanej cieľovej hodnoty. Z uvedeného dôvodu odporúčame absolútnu 

priorizáciu projektov takých výziev a projektov, ktoré zabezpečia naplnenie tohto merateľného 

ukazovateľa. 
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Graf 57 Stav plnenia ukazovateľa P0355 Počet prihlášok registrácie práv 

duševného vlastníctva 



 

 

 

 

Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR: Záverečná správa 

 196 
 

P0514 Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných 

zariadeniach výskumnej infraštruktúry 

Cieľová hodnota: 13 360 

Aktuálna hodnota 20,02 

Plnenie: 0,15%  

 
Graf 58 Stav plnenia ukazovateľa P0514 Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v 
zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

Existujúci pracovníci, ktorí priamo vykonávajú VaV činnosti a sú priamo ovplyvnení 

projektom. Miesta musia byť obsadené (voľné miesta sa nepočítajú). Pomocní zamestnanci 

pre VaV (t. j. pracovníci, ktorí sa priamo nezúčastňujú na VaV činnostiach), sa nepočítajú. 

Ak počet výskumných pracovných miest sa zvýši v dôsledku projektu, nové miesta sa zahrnú 

(pozri aj „Počet nových výskumných pracovníkov v podporených subjektoch“). 

Projekt musí zlepšiť zariadenia, t. j. ich údržba je vylúčená. 

V rámci tohto ukazovateľa je cieľom dosiahnuť podporu pre 13 360 existujúcich výskumných 

pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry. 

Aktuálne je plnenie ukazovateľa na úrovni 20 výskumníkov, čo predstavuje minimálne 

plnenie ukazovateľa (na úrovni 0,15%). Napriek aktuálne extrémne nízkemu plneniu 

merateľného ukazovateľa, existuje reálny predpoklad naplnenia cieľových hodnôt 

ukazovateľa za podmienok úspešnej implementácie výzvy na dlhodobý strategický výskum , 

t.j. dostatočnému počtu prijatých žiadostí o poskytnutie NFP prispievajúcich k naplneniu 

predmetného ukazovateľa. 
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Zdroj: vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

 

P0535 Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov 

Cieľová hodnota: 165 

Aktuálna hodnota 0 

Plnenie: 0% 

Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov v rámci podporených projektov. Musia vzniknúť 

počas trvania projektu. 

Start-up podnik: Novovznikajúci podnik často ešte vo fáze tvorby podnikateľského zámeru s 

nízkymi počiatočnými nákladmi, vyšším podnikateľským rizikom a potenciálne vyššou 

návratnosťou v prípade, ak sa takýto podnik etabluje na trhu. 

Spin-off podnik: Podnik, ktorý vzniká odčlenením určitej skupiny ľudí, alebo činností od 

materskej organizácie za účelom komercializácie výsledkov výskumu a vývoja resp. 

duševného vlastníctva materskej organizácie. 

 

V rámci tohto ukazovateľa je cieľom dosiahnuť podporu pre vznik 165 start-up a spin-off 

podnikov. V súčasnosti tento ukazovateľ nie je naplnený ani jedným start-up, alebo spin-off 

podnikom, plnenie je na úrovni 0%. Zo skúseností z minulého programového obdobia existuje 

veľmi vysoké riziko nenaplnenia, resp. veľmi nízkeho naplnenia predmetného ukazovateľa. 

Naplnenie cieľových hodnôt ukazovateľa je dôležitým prvkom pre podporu a budovanie 

špecifických spoločností s cieľom komercionalizácie výskumných aktivít. Vznik takýchto firiem 

je vysoko želaný z pohľadu rozširovania aktivít výskumu s komerčným dopadom. Nenaplnenie 

ukazovateľa bude mať za následok nízku penetráciu komerčných výskumných činností 

a neplnenie cieľov RIS3 SK. Odporúčame vyhlásenie špecifickej výzvy pre vznik start-up 

a spin-off projektov, resp. priorizáciu takých projektov, ktoré dokážu predmetný ukazovateľ 

naplniť. 

Graf 59 Stav plnenia ukazovateľa P0535 Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov 
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P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít  

Cieľová hodnota: 2 055 

Aktuálna hodnota 1 721 

Plnenie: 83,75% 

 

Celkový počet informačných aktivít zrealizovaných z finančných prostriedkov technickej 

pomoci OP. Informačnou aktivitou sa rozumie konferencia, školenie, seminár, workshop, 

infodeň, veľtrh, výstava, TV/rozhlasový spot, inzercia na internete, inzercia v tlači, publikácia, 

webstránka, prieskum verejnej mienky a iná aktivita zameraná na informovanie cieľových 

skupín (vrátane širokej verejnosti). 

 

V rámci tohto ukazovateľa je cieľom zrealizovať 2 055 informačných aktivít. Súčasné naplnenie 

merateľného ukazovateľa je na úrovni 83,75%, čo dáva predpoklad pre jeho naplnenie do 

konca programového obdobia.  

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

 

  

Graf 60 Stav plnenia ukazovateľa P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít 
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Zhodnotenie príspevku k HDP 

Z dôvodu nízkeho napĺňania jednotlivých merateľných ukazovateľov (uvádzaných v kapitole 

4.9) a z dôvodu súčasného stavu implementácie OPVaI nebolo možné vyhodnotiť príspevok 

intervencií a opodstatnenosť ich výsledkov k vplyvu na HDP. 

Z uvedeného dôvodu bol zhodnotený súbor základných ukazovateľov v oblasti vedy a 

výskumu (uvedených v úvodnej správe ZL1) pravidelne zverejňovaných Štatistickým úradom 

SR. 

 

Prehľad základných ukazovateľov výskumu a vývoja (r. 2012 – 2016): 

 

 Počet organizácií a pracovísk výskumu a vývoja. 

 Zamestnané osoby vo výskume a vývoji (fyzické osoby k 31.12.). 

 Zamestnané osoby vo výskume a vývoji (FTE). 

 Zamestnané osoby vo výskume a vývoji na 1000 pracovných síl (fyz. os.).  

 Výdavky na výskum a vývoj v tis. EUR. 

 Podiel výdavkov na výskum a vývoj z HDP v % (metodika ESA 2010). 

 Výdavky na výskum a vývoj na 1 obyv. v EUR.  

 Výdavky na výskum a vývoj v EUR na 1 zamestnanú osobu vo VV.  

 Podiel výdavkov na výskum a vývoj v % členení podľa zdroja financovania. 

 Podiel výdavkov na výskum a vývoj v % podľa určenia. 

 Štruktúra výdavkov na vedu a výskum v % podľa vedných oblastí. 
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Počet organizácií a pracovísk výskumu a vývoja  

Počet organizácií a pracovísk výskumu a vývoja má v podmienkach SR vzrastajúcu 

tendenciu, oproti sledovanému obdobiu – r.2012 vzrástol v roku 2016 o 11,7% na 

hodnotu 439 organizácií výskumu a vývoja. 

 

(zdroj: ŠÚ SR, 2019) 

Zamestnané osoby vo výskume a vývoji v SR 

 

(zdroj: ŠÚ SR, 2019)  

Graf 61 Počet organizácií a pracovísk výskumu a vývoja (VV) 
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Graf 62 Zamestnané osoby vo výskume a vývoji v SR 
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Počet zamestnaných osôb vo výskume a vývoji v podmienkach SR má rastúcu tendenciu. 

Celkový počet zamestnaných osôb vo výskume a vývoji bol v roku 2016 33 252 osôb, z toho 

žien 14 086 a mužov 19 166. 

 

Nárast zamestnancov v roku 2016 oproti roku 2012 bol na úrovni 15%. 

 

Celkový počet zamestnancov vyjadrený v FTE (to zn. „full-time equivalent = ekvivalent jedného 

pracovníka na plný úväzok, spravidla 8 hod.) je za sledované obdobie približne na rovnakej 

úrovni, v porovnaní s rokom 2012 v roku 2016 mierne klesol z celkového počtu 18 126,6 FTE 

na 17 768,1 FTE. 
 

Zdroj: ŠÚ SR, 2019 
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Graf 63 Zamestnané osoby vo výskume a vývoji v SR 
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Výdavky na výskum a vývoj 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2019 

 

Výška výdavkov na výskum a vývoj je za sledované obdobie (r. 2012 – 2016) mierne rastúca, 

pričom zatiaľ jediným výrazne vyčnievajúcim rokom bol rok 2015 s výškou výdavkov na 

výskum 927 mil. EUR. Uvedený nárast bol spôsobený finančným uzatváraním programového 

obdobia 2007 – 2013, čo spôsobilo nárast výdavkov v oblasti výskumu a vývoja. V nasledujúci 

rok výška výdavkov opäť oscilovala okolo sumy 600 mil. EUR, t. j. na úrovni 640 mil. EUR. 
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Graf 65 Výdavky na výskum a vývoj v tis. EUR 

Graf 64 Podiel výdavkov na vedu a výskum z HDP v % (metodika ESA 2010) 



 

 

 

 

Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR: Záverečná správa 

 203 
 

Rok 2015 bol jediným rokom za sledované obdobie v ktorom výška výdavkov na výskum 

a vývoj prekročila hranicu 1% výdavkov HDP (1,18%). Cieľom v rámci stratégie RIS3 SK je 

dosiahnuť výšku výdavkov na výskum a vývoj vo výške minimálne 1,2 %. Táto hodnota bola 

takmer dosiahnutá v roku 2015. 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2019 

 

Výdavky na výskum a vývoj na 1 obyvateľa predstavovali v roku 2016 na Slovensku 118 EUR. 

V Českej republike to bol viac ako dvojnásobok, 281,00 EUR na obyvateľa. Z krajín V4 sa na 

výskum a vývoj použilo menej peňazí v prepočte na obyvateľa iba v Poľsku, 108,00 EUR. V 

tom istom roku sa napríklad vo Švédsku na výskum a vývoj použilo až 1 537,00 EUR na 

obyvateľa, v susednom Rakúsku 1 255,00 EUR na obyvateľa. (zdroj: Eurostat, Slovenská 

sporiteľňa)  

  

Graf 66 Výdavky na výskum a vývoj v EUR na 1 zamestnanú osobu vo výskume a vývoji 
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Zdroj: ŠÚ SR, 2019 

 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 201954 

  

                                                   

54 V zmysle Ročenky vedy a techniky SR 2018 sa v prípade neziskového sektora jedná o súkromný neziskový sektor 
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Graf 68 Podiel výdavkov na výskum a vývoj v % určené pre sektor 

Graf 67 Výdavky na výskum a vývoj na 1 obyv. v EUR 
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Podiel a štruktúra výdavkov na výskum a vývoj 

Z celkovej výšky výdavkov na výskum a vývoj bolo v roku 2016 najviac výdavkov realizovaných 

v oblasti podnikateľského sektora 50,4%, v sektore vysokých škôl 27,7%, vo vládnom sektore 

21,4% a neziskovom sektore 0,5% výdavkov. 

Základný výskum tvorí naďalej najväčšiu množinu výskumných aktivít z celkových bežných 

výdavkov vynakladaných na výskumné a vývojové činnosti. V roku 2016 výška výdavkov na 

základný výskum predstavovala 40,4% z celkových bežných výdavkov. Oblasť vývoja 

predstavovala z hľadiska podielu bežných výdavkov v roku 2016 35,9% a aplikovaný výskum 

predstavoval 23,7%. 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2019 
 

Viac ako polovica finančných prostriedkov (55,8%) bola v roku 2016 čerpaná v oblasti 

technických vied, druhá najpočetnejšia oblasť (16,3%) z hľadiska čerpaných finančných 

prostriedkov boli prírodné vedy a treťou oblasť spoločenských vied (9,9%). Lekárske 

a farmaceutické vedy (6,6%), pôdohospodárske vedy (6,3%), humanitné vedy (5,1%) čerpali 

porovnateľný objem finančných prostriedkov. 
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Graf 69 Zameranie výskumnej a vývojovej činnosti podľa podielu bežných výdavkov v % 
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Graf 70 Štruktúra výdavkov na výskum a vývoj v % podľa vedných oblastí 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 201955 

4.7. Podpora oblastí hospodárstva SR v rámci OP VaI  

Tabuľka 56 zobrazuje výšku kontrahovaných finančných prostriedkov OP VaI pridelených na 

jednotlivé oblasti SK NACE podľa prijímateľov. To zn. tabuľka uvádza sumárne údaje 

kontrahovania pre jednotlivé subjekty podľa ich hlavných oblastí pôsobenia v rámci 

hospodárstva SR (stav k 1.1.2019, pozn. jedná sa o hodnotenie podpory z celého OP VaI, t. j. 

z prioritných osí 1 až 4). 

Tabuľka 56 Sumy kontrahovania OP VaI podľa jednotlivých oblastí SK NACE k 1.1.2019 

NACE SEKCIE Celková suma Podiel 

SEKCIA  A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO 
A  RYBOLOV 3 959 311,09 EUR 0,60% 

SEKCIA  B  -  ŤAŽBA A DOBÝVANIE 971 110,00 EUR 0,15% 

SEKCIA  C -  PRIEMYSELNÁ VÝROBA 187 829 715,36 EUR 28,63% 

SEKCIA  D - DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A 
STUDENÉHO VZDUCHU 152 745,00 EUR 0,02% 

SEKCIA  F - STAVEBNÍCTVO 11 693 040,04 EUR 1,78% 

SEKCIA  G - VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; 
OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV  65 328 140,61 EUR 9,96% 

SEKCIA  H - DOPRAVA A SKLADOVANIE 4 425 366,38 EUR 0,67% 

                                                   

55 Agregácia vedných oblastí je realizovaná v zmysle Štatistickej klasifikácie odborov vzdelania, 

https://www7.statistics.sk/wps/portal/!ut/p/z1/rVNdc5swEPw1PGKdEB_iUSYN0Nip-bJjvXQEhpjagGNUXPfXF-

POZJI2pJnpvWg0s7faXd0hjh4Qr0VXPgpZNrXY9_c1N78Glk-nU8wA5ncO-

MT3gikLMTADLRFHPKvlQW7RuklbsVXbnQKt7BkyNWtqmddSAZlXZwWO-

eNAWwt1ALSy3AkFDse8bToFvu_Ez6YTMt_nF9ZDVm7Q2jK0TMO2UDc4T1UdDKqmhW2ptChwiu2syDYmWg0yl7PFVaZr

xRj8-_soWdKAzOcE8XEXq5c2qWFB3x8lAMvIDWxr6B-hv_Y7LvN0awZAZ64BPvOS0A4IAfaP78MbxeCD-

v8E8HH61SXvdxy8x8FfivxLhmMAFhu_AbfRQmO27jo34Zdb8GNHo9HM1ADwa4ZXNn0drfscrDc_KtHQqivzE0rq5lj10x19cM

w8QJ8RL9NqcsqqCUyIiTE1sKbrttkfJrnsS_nt6Ymzfikus_9Doof_uBVXf88BeM4U_NBcJHeLmADRhkEYBRyqipJz2Ze6Cz-

F9BQX231Xn38BYF1rsw!!/  
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https://www7.statistics.sk/wps/portal/!ut/p/z1/rVNdc5swEPw1PGKdEB_iUSYN0Nip-bJjvXQEhpjagGNUXPfXF-POZJI2pJnpvWg0s7faXd0hjh4Qr0VXPgpZNrXY9_c1N78Glk-nU8wA5ncO-MT3gikLMTADLRFHPKvlQW7RuklbsVXbnQKt7BkyNWtqmddSAZlXZwWO-eNAWwt1ALSy3AkFDse8bToFvu_Ez6YTMt_nF9ZDVm7Q2jK0TMO2UDc4T1UdDKqmhW2ptChwiu2syDYmWg0yl7PFVaZrxRj8-_soWdKAzOcE8XEXq5c2qWFB3x8lAMvIDWxr6B-hv_Y7LvN0awZAZ64BPvOS0A4IAfaP78MbxeCD-v8E8HH61SXvdxy8x8FfivxLhmMAFhu_AbfRQmO27jo34Zdb8GNHo9HM1ADwa4ZXNn0drfscrDc_KtHQqivzE0rq5lj10x19cMw8QJ8RL9NqcsqqCUyIiTE1sKbrttkfJrnsS_nt6Ymzfikus_9Doof_uBVXf88BeM4U_NBcJHeLmADRhkEYBRyqipJz2Ze6Cz-F9BQX231Xn38BYF1rsw!!/
https://www7.statistics.sk/wps/portal/!ut/p/z1/rVNdc5swEPw1PGKdEB_iUSYN0Nip-bJjvXQEhpjagGNUXPfXF-POZJI2pJnpvWg0s7faXd0hjh4Qr0VXPgpZNrXY9_c1N78Glk-nU8wA5ncO-MT3gikLMTADLRFHPKvlQW7RuklbsVXbnQKt7BkyNWtqmddSAZlXZwWO-eNAWwt1ALSy3AkFDse8bToFvu_Ez6YTMt_nF9ZDVm7Q2jK0TMO2UDc4T1UdDKqmhW2ptChwiu2syDYmWg0yl7PFVaZrxRj8-_soWdKAzOcE8XEXq5c2qWFB3x8lAMvIDWxr6B-hv_Y7LvN0awZAZ64BPvOS0A4IAfaP78MbxeCD-v8E8HH61SXvdxy8x8FfivxLhmMAFhu_AbfRQmO27jo34Zdb8GNHo9HM1ADwa4ZXNn0drfscrDc_KtHQqivzE0rq5lj10x19cMw8QJ8RL9NqcsqqCUyIiTE1sKbrttkfJrnsS_nt6Ymzfikus_9Doof_uBVXf88BeM4U_NBcJHeLmADRhkEYBRyqipJz2Ze6Cz-F9BQX231Xn38BYF1rsw!!/
https://www7.statistics.sk/wps/portal/!ut/p/z1/rVNdc5swEPw1PGKdEB_iUSYN0Nip-bJjvXQEhpjagGNUXPfXF-POZJI2pJnpvWg0s7faXd0hjh4Qr0VXPgpZNrXY9_c1N78Glk-nU8wA5ncO-MT3gikLMTADLRFHPKvlQW7RuklbsVXbnQKt7BkyNWtqmddSAZlXZwWO-eNAWwt1ALSy3AkFDse8bToFvu_Ez6YTMt_nF9ZDVm7Q2jK0TMO2UDc4T1UdDKqmhW2ptChwiu2syDYmWg0yl7PFVaZrxRj8-_soWdKAzOcE8XEXq5c2qWFB3x8lAMvIDWxr6B-hv_Y7LvN0awZAZ64BPvOS0A4IAfaP78MbxeCD-v8E8HH61SXvdxy8x8FfivxLhmMAFhu_AbfRQmO27jo34Zdb8GNHo9HM1ADwa4ZXNn0drfscrDc_KtHQqivzE0rq5lj10x19cMw8QJ8RL9NqcsqqCUyIiTE1sKbrttkfJrnsS_nt6Ymzfikus_9Doof_uBVXf88BeM4U_NBcJHeLmADRhkEYBRyqipJz2Ze6Cz-F9BQX231Xn38BYF1rsw!!/
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https://www7.statistics.sk/wps/portal/!ut/p/z1/rVNdc5swEPw1PGKdEB_iUSYN0Nip-bJjvXQEhpjagGNUXPfXF-POZJI2pJnpvWg0s7faXd0hjh4Qr0VXPgpZNrXY9_c1N78Glk-nU8wA5ncO-MT3gikLMTADLRFHPKvlQW7RuklbsVXbnQKt7BkyNWtqmddSAZlXZwWO-eNAWwt1ALSy3AkFDse8bToFvu_Ez6YTMt_nF9ZDVm7Q2jK0TMO2UDc4T1UdDKqmhW2ptChwiu2syDYmWg0yl7PFVaZrxRj8-_soWdKAzOcE8XEXq5c2qWFB3x8lAMvIDWxr6B-hv_Y7LvN0awZAZ64BPvOS0A4IAfaP78MbxeCD-v8E8HH61SXvdxy8x8FfivxLhmMAFhu_AbfRQmO27jo34Zdb8GNHo9HM1ADwa4ZXNn0drfscrDc_KtHQqivzE0rq5lj10x19cMw8QJ8RL9NqcsqqCUyIiTE1sKbrttkfJrnsS_nt6Ymzfikus_9Doof_uBVXf88BeM4U_NBcJHeLmADRhkEYBRyqipJz2Ze6Cz-F9BQX231Xn38BYF1rsw!!/
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SEKCIA  I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY 2 948 680,81 EUR 0,45% 

SEKCIA  J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA 9 768 856,05 EUR 1,49% 

SEKCIA  K - FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI 887 337,30 EUR 0,14% 

SEKCIA  L - ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ 1 229 699,82 EUR 0,19% 

SEKCIA  M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ 
ČINNOSTI 67 707 642,36 EUR 10,32% 

SEKCIA  N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY 10 499 472,50 EUR 1,60% 

SEKCIA  O -  VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ 
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 90 774 595,68 EUR 13,84% 

SEKCIA  P -  VZDELÁVANIE 24 061 815,12 EUR 3,67% 

SEKCIA  Q - ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC 294 424,60 EUR 0,04% 

SEKCIA  R -  UMENIE, ZÁBAVA  A REKREÁCIA  86 637 680,62 EUR 13,21% 

SEKCIA  S - OSTATNÉ ČINNOSTI 79 564 174,68 EUR 12,13% 

SEKCIA E - DODÁVKA VODY;  ČISTENIE A ODVOD 
ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY 
ODSTRAŇOVANIA ODPADOV 7 300 657,14 EUR 1,11% 

CELKOM 656 034 465,17 EUR  
Zdroj: vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS2014+ 

 

Najvyššia miera prostriedkov bola kontrahovaná (k 1.1.2019) pre oblasť „priemyselnej výroby“, 

t. j. 28,63% kontrahovaných prostriedkov. Druhou najviac podporenou oblasťou je oblasť 

„verejnej správy a obrany“, t. j. 13,84% a treťou finančne najviac podporenou oblasťou je oblasť 

„umenia, zábavy a rekreácie“, čo predstavuje 13,21% celkových prostriedkov. 
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Graf 71 Podiel jednotlivých odvetví na kontrahovaní prostriedkov OP VaI k 1.1.2019 (pozn. bez finančných a poisťovacích činností) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 
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Nasledujúca tabuľka zobrazuje výšku kontrahovaných finančných prostriedkov OP VaI podľa 

obsahového zamerania projektov (zdroj ITMS, Údaje o projekte, SK NACE projektu). To zn. 

tabuľka uvádza sumárne údaje kontrahovania pre jednotlivé oblasti hospodárstva SR (SK NACE 

sekcie a SK NACE divízie) podľa obsahového zamerania jednotlivých zazmluvnených projektov 

OPVaI (stav k 1.1.2019). 

Najvyššia miera prostriedkov vo výške 295 mil. EUR bola kontrahovaná pre oblasť 

„priemyselnej výroby“, čo predstavuje 45% prostriedkov. Oblasť „informácií a komunikácií“ 

predstavuje v poradí druhú najvyššiu mieru podpory v celkovej výške 98 mil. EUR, čo 

predstavuje 15% kontrahovaných prostriedkov OP VaI, tretiu najvyššiu mieru podpory 

predstavuje oblasť „verejnej správy a obrany“, čo predstavuje 14% kontrahovaných 

prostriedkov OPVaI (stav k 1.1.2019). 
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5.1. Závery a výsledky analýz podľa hodnotiacich otázok  

Hodnotiaca otázka č. 1 

Aký je súčasný potenciál vedy, výskumu a inovácií (VVaI) v SR v nasledovných 

oblastiach: infraštruktúra (vzdelávacia, výskumná, NGO, podnikateľské VaV kapacity), 

technické vybavenie, kapacity, investície a ich zdroje, oblasti rozvoja. 

OP VaV 

OP VaV významnou mierou prispel k budovaniu potenciálu vedy a výskumu na Slovensku 

financovaním vedecko-výskumnej infraštruktúry v sektore súkromného a verejného sektora. 

OP prispel k rozvoju tohto potenciálu na území celého Slovenska, hoci takýto druh podpory 

je z úrovne EK primárne cielený na menej rozvinutý región OP VaV mal celoslovenskú 

pôsobnosť a dve z piatich prioritných osí zameraných na podporu výskumu a vývoja sa 

implementovali v Bratislavskom samosprávnom kraji vďaka výnimke, ktorú udelila EK 

Slovensku ako jedinej krajine EÚ.  

Identifikované slabé miesta, ktoré znižovali rozvoj potenciálu VVaI:  

 Výskumníci z podnikov nemohli pracovať na z projektu obstaranej výskumnej 

infraštruktúre akademického partnera. Dôvodom bola hrozba neoprávnenej štátnej 

pomoci pre podniky. Toto obmedzenie značne limitovalo spoluprácu medzi 

akademickým a priemyselným partnerom na spoločných projektoch.  

 Podnikateľské subjekty nemohli v jednom projekte realizovať kombináciu 

základného a aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja. V rámci každého 

projektu tak mohol priemyselný partner realizovať buď iba aplikovaný výskum, alebo 

iba experimentálny vývoj, pričom navyše žiadna z výziev neumožnila 

podnikateľským subjektom realizovať základný výskum, na ktorý je v zmysle schémy 

na podporu VaV pre OPVaV možné získať až 95% intenzitu podpory pre tieto 

subjekty.  

Tieto striktné pravidlá značne obmedzovali riešiteľov projektu prispôsobiť výskumno-

vývojové činnosti aktuálnemu stavu riešenia projektu.   

5. Závery a odporúčania 
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OP VaV a OP KaHR implementovali približne rovnaký počet projektov. Kým OP VaV 

podporoval všetky typy prijímateľov, OP KaHR podporoval primárne podnikateľské subjekty.  

Centrá excelentnosti (CE) - predstavovali projekty budovania infraštruktúry pre akademické 

inštitúcie. Boli schválené vo veľkom počte s menšími rozpočtami. Jednotlivé výzvy boli 

pripravené nekoncepčne, no napriek tomu predstavujú prvý krok k budovaniu integrovanejšej 

výskumnej infraštruktúry. Zároveň sa v nich začali vytvárať spolupráce medzi jednotlivými 

partnermi.  

Výskumno-vývojové centrá (VC) - predstavujú prvé väčšie projekty zamerané na 

spoluprácu medzi akademickými a priemyselnými partnermi. Žiadateľmi boli výlučne 

podnikateľské subjekty, ktoré mohli dostať podporu v rámci pravidiel štátnej pomoci, pričom 

vo väčšine prípadov boli partnermi projektov výskumné inštitúcie z vysokoškolského sektora 

a/alebo ústavy Slovenskej akadémie vied, prípadne rezortné výskumné ústavy. 

Komptenčné centrá (KC) - sú prvým skutočným krokom v OP Výskum a vývoj k budovaniu 

väčších projektov integrujúcich viacero partnerov z rôznych sektorov a krajov. KC sa mali 

stať vhodným miestom, kde bude spolupracovať akademická sféra s podnikateľmi. Cieľom 

malo byť nielen vzájomné prepojenie kapacít, ale aj uľahčenie transferu poznatkov 

a technológií do praxe. Celkovo na Slovensku vzniklo z OP Výskum a vývoj 8 

kompetenčných centier. 3 v Bratislavskom kraji, dve v Košickom a Žilinskom kraji a jedno 

v Banskobystrickom. Avšak z hľadiska miesta realizácie projektov pokrývajú kompetenčné 

centrá celé územie SR. V Košickom a Žilinskom kraji majú projekty 5 miest realizácie. 

V Prešovskom kraji sú to tri miesta, v Trenčianskom a Trnavskom po dve a v Nitrianskom 

a Banskobystrickom po jednom.  

Infraštruktúra aplikovaného výskumu a transferu technológií - išlo o menšie projekty 

univerzít, SAV a jej ústavov, rezortných výskumných ústavov a mimovládnych organizácií, 

ktoré umožňovali rozvoj partnerstiev, ale nie s priemyselnými partnermi. 

Vzdelávacia infraštruktúra vysokých škôl - projekty boli zamerané okrem obnovy 

materiálnej infraštruktúry aj na zlepšenie IKT vybavenia. Hlavným zámerom tohto opatrenia 

bolo zlepšenie technickej priestorovej infraštruktúry. Do výziev sa však nemohli zapojiť 

bratislavské univerzity napriek tomu, že čelia podobným problémom so zastaranými 

budovami ako výskumné organizácie v ostatných regiónoch. Negatívnym dôsledkom 

implementácie projektov vzdelávacej infraštruktúry vysokých škôl bolo umelé delenie 

infraštruktúry vysokých škôl na iba vzdelávaciu, a iba výskumnú časť infraštruktúry 

a prístrojového vybavenia, pričom sa navzájom formálne nemohli spoločne využívať 

na vzdelávaco-výskumné aktivity. 

Všeobecná výskumná infraštruktúra – išlo o projekty modernizácie prístrojového 

vybavenia výskumných inštitúcií. Cieľom projektov nebolo vytváranie nových výskumných 

centier. Projekty boli zamerané na obnovu, modernizáciu existujúcej, resp. nákup novej 

výskumnej infraštruktúry/prístrojov. Projekty nezahŕňali výskumné aktivity.  

Verejná centrálna výskumná infraštruktúra - na rozdiel od vyššie uvedených typov 

veľkého množstva malých projektov – bola budovaná prostredníctvom 6 projektov, ktoré 

objemom investovaných finančných zdrojov predurčili tento typ výskumnej infraštruktúry za 

základ národného ekosystému výskumných infraštruktúr. Bolo to 5 národných projektov 
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Centra vedecko-technických informácií SR z nasledovných oblastí a 1 projekt SAV, ktorého 

cieľom bolo vybudovanie slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie. 

Oblasti CVTI projektov: 

 centrálnej IKT výskumnej infraštruktúry, 

 infraštruktúry v oblasti transferu technológií a poznatkov do praxe, 

 infraštruktúry zabezpečujúcej prístup k informačným zdrojom, 

 infraštruktúry slúžiacej na propagáciu a popularizáciu vedy a techniky. 

Za súčasť verejnej centrálnej výskumnej infraštruktúry je potrebné považovať Univerzitné 

vedecké parky (UVP) a výskumné centrá (VC) - UVP predstavujú výskumné pracoviská 

najlepších slovenských univerzít a SAV, v ktorých sa realizuje špičkový aplikovaný výskum 

a realizuje prenos poznatkov z akademickej sféry do hospodárskej a spoločenskej praxe 

prostredníctvom transferu technológií (licencie, spin-off, alebo iné formy spracovania 

poznatkov). V tomto zmysle každý projekt UVP predstavoval kombináciu infraštruktúrneho 

a výskumného projektu. UVP a VC predstavujú na Slovensku 20 infraštruktúr, ktoré je možné 

považovať za infraštruktúry s výrazným potenciálom zapojenia sa do medzinárodných sietí 

infraštruktúr – najmä ESFRI a za využitia nástroja ERIC. Týchto 20 infraštruktúr, ktoré v sebe 

integrujú aj menšie centrá excelentnosti a zariadenia z menších projektov – považujeme za 

výskumnú infraštruktúru národného významu. 

OP KaHR 

Výzvy v  prioritnej osi 1.3 OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast boli určené len pre 

podnikateľské subjekty a neuplatňoval sa v nich princíp partnerstva. Projekty mohli byť 

realizované iba mimo územia Bratislavského kraja. Nákup infraštrutktúry bol však 

obmedzený na zakúpenie softvérov a hardvérov a tiež bol limitovaný podiel výdavkov na 

obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, ktorý nesmel presiahnuť 25 % z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. O takýto typ výzvy, kde sú limitované podmienky 

oprávnených výdavkov je vzhľadom na vysokú administratívnu náročnosť prípravy projektov 

pre podnikateľskú sféru málo atraktivny.   

OP KaHR nepodporoval plošné vytváranie inovačnej kultúry. Nešlo o cielenú podporu 

mladých inovatívnych firiem, alebo vytáranie priestoru pre vznik takýchto spoločností 

založených na výsledkoch výskumu a vývoja. Za týmto účelom by boli vhodnejšie iné formy, 

ako napr. vytváranie prostredia pre inovatívne hi-tech firmy, a to aj prostredníctvom 

budovania a rozvoja podnikateľských inkubátorov, inovatívnych centier, vedecko-

technických parkov a sietí Business Angels.  

Počet zamestnancov výskumu a vývoja, ktorými národná ekonomika disponuje je hlavným 

meradlom výskumno-vývojového potenciálu krajiny. Hlavným meradlom výskumno-

vývojového potenciálu krajiny je celkový počet pracovníkov VaV, ktorými národná ekonomika 

disponuje. Patria sem: vedeckí zamestnanci, vedecko-pedagogickí zamestnanci, vedecko-

technickí zamestnanci, výskumní a vývojoví zamestnanci, manaţéri a zamestnanci pracujúci 

priamo v plánovaní a riadení výskumných  a vývojových prác výskumníkov, interní a účeloví 

vedeckí ašpiranti, zamestnanci na študijných pobytoch a účastníci postgraduálneho štúdia. 

Vývoj počtu zamestnancov vo VaV v SR v roku 2015 zaznamenal v jednotlivých sektoroch 

väčšinový nárast. Stúpajúca tendencia zamestnanosti sa prejavila v podnikateľskej sfére, 
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vládnom sektore, ako aj v súkromnom neziskovom sektore. K poklesu zamestnancov prišlo 

len v sektore vysokých škôl. Z hľadiska vedných odborov nastal nárast zamestnanosti v 

technických, lekárskych a pôdohospodárskych vedách, naopak pokles bol zaznamenaný v 

prírodných, spoločenských a humanitných vedách.  V roku 2016 pracovalo vo výskume 

a vývoji na Slovensku 0,65 % aktívnej populácie (v ekvivalente FTE), čo bol v rámci EÚ jeden 

z najnižších podielov. Tento podiel sa od roku 2010 príliš nemení. Z hľadiska vývoja počtu 

zamestnancov výskumu a vývoja podľa sektorov je možné konštatovať, že v roku 2017 

najviac stúpol počet zamestnancov výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore. Medzi 

rokmi 2016 a 2017 išlo o nárast o 1 011,7 zamestnancov.  Aktivity výskumu a vývoja sú 

zastúpené najväčším podielom na aktivitách zamestnancov výskumu a vývoja v štátnom 

sektore (0,77 FTE), následne v podnikateľskom sektore (0,67 FTE) a v sektore vysokých škôl 

(0,50 FTE). Najmenej sú dané aktivity zastúpené v súkromnom neziskovom sektore (0,38 

FTE). 

Financovanie výskumu a vývoja v SR je charakterizované prevahou verejného financovania, 

predovšetkým zo zdrojov štrukturálnych fondov. Pre rozvoj výskumu a vývoja v SR však bude 

rozhodujúcim faktorom väčšia aktivita súkromnej sféry pri podieľaní sa na jeho financovaní. 

Získanie väčšieho objemu finančnej podpory z podnikateľských zdrojov a partnerstvo 

štátneho a verejného sektora a súkromnej sféry, vrátane malých a stredných podnikov, je 

jedným z cieľov stratégie RIS3 SK, schválenej pre roky 2014 – 2020. Pre naplnenie týchto 

cieľov je potrebné zvýšiť motiváciu podnikateľského sektora do VVaI investícií. Základnou 

podmienkou pre podporu excelentnosti vo výskume a vývoji je kvalitná výskumná 

infraštruktúra.  

V posledných rokoch pretrvával trend zvyšovania úrovne infraštruktúry výskumu a vývoja na 

Slovensku. Ďalším nevyhnutným predpokladom rozvoja výskumu a vývoja v SR, a teda aj 

jeho ďalšou prioritou je zapojenie slovenských výskumníkov do medzinárodnej spolupráce.  

Miera internacionalizácie výskumu SR, meraná počtom medzinárodných vedeckých 

publikácií aspoň s jedným spoluautorom, je pod priemerom EÚ28. Okrem nižších počtov 

medzinárodných publikácií, Slovensko zaostávalo aj v ich kvalite. Slovensko v roku 2015 

malo 5,5 % svojich publikácií v top 10 % najcitovanejších publikácií na svete a tento podiel v 

rokoch 2008-2015 stagnoval. 

Podľa údajov Eurostatu o počtoch študentov v zahraničí na celkovom počte študujúcich, 

patrilo Slovensko s 15 % podielom ku krajinám s najvyššou mierou emigrácie VŠ študentov 

v EÚ28.  

Hodnotiaca otázka č. 2 

Akým spôsobom prispeli jednotlivé intervencie podporené zo zdrojov EÚ, zdrojov ŠR 

a iných zdrojov k rozvoju oblastí uvedených v Hodnotiacej otázke 1? 

Poznámka hodnotiteľa: za „oblasti uvedené v predchádzajúcej otázke“ sú považované 

oblasti uvedené v rámci Hodnotiacej otázky 1, a to:  

 infraštruktúra (vzdelávacia, výskumná, NGO, podnikateľské VaV kapacity), 

 technické vybavenie, 

 kapacity, 

 investície a ich zdroje, 

 oblasti rozvoja? 
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Riešiteľ v súlade s Úvodnou správou zadávacieho listu č.1 pristúpil k hodnoteniu príspevku 

intervencií k rozvoju oblastí uvedených v hodnotiacej otázke č.2  prostredníctvom 

vyhodnotenia napĺňania hodnôt relevantných merateľných ukazovateľov OP VaI. 

V rámci analytickej časti tohto dokumentu boli zhodnotené dopady intervencií 

prostredníctvom napĺňania jednotlivých relevantných ukazovateľov projektami OP VaI. 

Zoznam relevantných merateľných ukazovateľov OP VaI uvádza Tabuľka 57. V uvedenej 

tabuľke sú identifikované ukazovatele, ktoré boli k 1.1.2019 sledované zo strany Riadiaceho 

orgánu OP VaI na úrovni jednotlivých projektov. (zdroj: Výstupné zostavy ITMS poskytnuté 

Riadiacim orgánom OP VaI k 1.1.2019). 

Tabuľka 57 Zoznam vybraných merateľných ukazovateľov OP VaI, prostredníctvom ktorých bol hodnotený 
potenciál VVaI inštitúcií vzhľadom na efektívnosť a dosahovanie výsledkov 

Zoznam ukazovateľov OP VaI 

Ukazovatele 

v projektoch OP 

VaI 

P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch x 

P0205 Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych 

skupín  
x 

P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch x 

P0280 Počet podaných patentových prihlášok x 

P0282 Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami   

P0288 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové 
x 

P0289 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre 

trh nové 
x 

CO01 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora  x 

P0295 Počet podporených klastrových organizácií   

P0301 Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených 

sociálnych skupín  
x 

P0302 Počet podporených nových podnikov x 

P0303 Počet podporených obchodných a podporných platforiem x  

P0306 Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP  x  

P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií x 

P0326 Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi x 

P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva x 

P0435 Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí  x  

P0442 Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov  x  
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P0514 Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach 

výskumnej infraštruktúry 
x 

P0535 Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov x 

P0190 Počet zapojených MSP do programov EÚ  x  

P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít x 

P0601 Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry    

Zdroj: vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS2014+ 

 

Graf 72 Podiel sledovaných ukazovateľov RIS3 SK - OP VaI na úrovni projektov OP VaI 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

 

V nadväznosti na zistenia uvedené v predošlých kapitolách je potrebné konštatovať veľmi 

nízky príspevok intervencií k rozvoju oblastí uvedených v hodnotiacej otázke č.2. 

Z celkového počtu merateľných ukazovateľov len jeden merateľný ukazovateľ vykazuje 

zazmluvnené hodnoty nad rámec stanovených cieľových hodnôt, konkrétne ukazovateľ 

P0301 Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych 

skupín, ktorého cieľová hodnota 30 podporených podnikov je zo v súčasnosti zazmluvnených 

projektov takmer 9 násobne prekročená (súčasná hodnota merateľného ukazovateľa 

napočítaná z hodnôt zazmluvnených projektov je v počte 262 MSP). Z dôvodu naplnenia 

hodnôt predmetného ukazovateľa na úrovni 873,33% neuvádzame tento ukazovateľ v grafe, 

vysoká hodnota spôsobuje nečitateľnosť napĺňaných hodnôt ostatných merateľných 

ukazovateľov. 
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Graf 73 Stav napĺňania hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov OP VaI podľa zazmluvnených projektov (k 
1.1.2019) 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa zdroja RO OP VaI / ITMS 

 

Zhodnotením napĺňania ostatných ukazovateľov je potrebné konštatovať nasledovné: 

 hodnoty 1 merateľného ukazovateľa - P0589 počet zrealizovaných informačných 

aktivít sú v súčasnosti naplnené na úrovni 83,75%., 

 hodnoty len 2 merateľných ukazovateľov - P0091 nárast zamestnanosti v 

podporovaných podnikoch a P0326 Počet podporených výskumných inštitúcií 

spolupracujúcich s podnikmi sú v súčasnosti napĺňané tesne nad 10% cieľových 

hodnôt, 

 ostatné merateľné ukazovatele sú napĺňané na úrovni pod 5%, resp. oscilujú okolo 

hodnoty 0. 

Na základe týchto zistení je potrebné konštatovať hroziace vysoké riziko nenaplnenia cieľov 

OP VaI.  

Riešiteľ z uvedeného dôvodu odporúča sústrediť sa na vyhlasovanie výziev, resp. 

schvaľovanie takých žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré 

jednoznačne deklarujú napĺňanie hodnôt predmetných merateľných ukazovateľov. 

Hodnotiaca otázka č. 3 

Aké bolo regionálne rozloženie podpory VVaI potenciálu z OP VaVa OP KaHR? 

 

Podpora VVaI je v regiónoch rovnomerne rozložená a zodpovedá štruktúre rozloženia 

jednotlivých prijímateľov pomoci - vzdelávacieho sektora (VŠ a univerzity) a podnikateľského 

sektora.  
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Dopyt v regiónoch vysoko prevyšoval možnosti, t. j. alokácie operačných programov. 

Skutočnosť je spôsobená tým, že EŠIF sú hlavným investičným zdrojom pre krytie výdavkov 

VaV na Slovensku. VaV je aj napriek postupne stúpajúcemu trendu výdavkov do tejto oblasti  

stále poddimenzovaná a nedosahuje štandardnú úroveň výdavkov, ktorá je dosahovaná v 

krajinách EÚ56. Je zjavné, že cieľ SR dosiahnuť úroveň výdavkov do VaV do roku 2020 na 

úroveň 1,2% HDP by mal byť splniteľný. Je však podmienený naštartovaním financovania 

prostredníctvom OP VaI. Stúpajúci trend od roku 2010 je toho dôkazom, odkedy stúpali 

výdavky z 0,65% až na 1,19% v roku 2015. V roku 2016 však došlo ku zvratu trendu a poklesu 

na úroveň 0,79% HDP. Najpravdepodobnejším dôvodom poklesu výdavkov je práve výpadok 

financovania zo zdrojov EŠIF, keď v r. 2016 už bolo ukončené programové obdobie 2007 - 

2013 a nové obdobie 2014 - 2020 ešte nebolo dostatočne rozbehnuté, aby umožnilo 

financovanie výdavkov do VaV.  

Až 37% alokácie OP VaV absorboval Bratislavský kraj. Ďalšie úspešné regióny s čerpaním 

viac ako 10% reflektujú prítomnosť a potreby vzdelávacích inštitúcií a s tým súvisiacich 

výskumno-vývojových kapacít. Sú to kraje Košický, Žilinský a Trnavský.   

V prípade OP KaHR čerpanie zrkadlilo prítomnosť a štruktúru prijímateľov. Opatrenia 1.1 a 

1.3 boli zamerané na súkromný sektor. Kým v rámci OP VaV absorpčnou schopnosťou 

vynikali centrá s vysokými školami a vedecko-výskumnými kapacitami, OP KaHR zaujal 

najmä kraje Prešovský, Trenčiansky, Nitriansky a Banskobystrický.  

Globálny cieľ OP VaV definovaný ako „Modernizácia a zefektívnenie systému podpory 

výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl“ prispieval k zvyšovaniu 

konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových 

inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a 

zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách“. Stratégia zvolená na 

naplnenie tohto globálneho cieľa pozostávala najmä z nasledovných nástrojov: 

 Podpora snahy o minimalizáciu nerovného rozvoja regiónov 

 Intervencie na témy a územia, ktoré v maximálnej miere podporujú nárast 

výskumno-vývojového potenciálu  

 Intervencie na témy a územia, ktoré v maximálnej miere podporujú prenos 

poznatkov do praxe 

 Podpora výskumno-vývojových aktivít majúcich pozitívny vplyv na mladé vedecké 

kapacity a aktivity podporujúce ich kariérny rast  

Na základe uvedeného môžeme zhodnotiť vplyv realizovaných projektov na napĺňanie 

kľúčových oblastí stratégie OP VaV.  

Vplyv realizovaných projektov na ekonomickú štruktúru regiónov 

Strategickou prioritou OP VaV bolo najmä zlepšenie infraštruktúry Bratislavského regiónu, 

ktorý dlhodobo vykazuje najväčší výskumno-vývojový potenciál, a zvýšenie jeho 

konkurencieschopnosti v európskom priestore. Ďalším cieľom OP bol rozvoj a podpora 

výskumných inštitúcií aj v ostatných regiónoch SR. Tomuto zodpovedalo aj nastavenie 

                                                   

Eurostat - priemer EÚ v roku 2016 bol 2,03% HDP 
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indikatívnych alokácií pre západné, stredné a východné Slovensko, ktoré bolo približne 

proporcionálne rovnaké. Vo výsledku je však možné pozorovať zazmluvnenie väčšej časti 

prostriedkov v projektoch na západnom Slovensku, najmä v Bratislavskom kraji. Tento fakt 

možno pripísať prirodzenému rozmiestneniu ako výskumných inštitúcií, tak aj hospodárskych 

podnikov vykonávajúcich aplikovaný výskum. 

Socioekonomické dopady aktivít – Nové technológie super rýchlych počítačov umožnia vo 

všetkých oblastiach vedecko-technických výpočtov a počítačového modelovania postupný 

prechod od často zložitých priblížení k výsledkom na osobných počítačoch k reálnym, 

zložitým výpočtovým systémom až po presné modelovanie skúmaných systémov. To 

pochopiteľne vedie i k relevantným dopadom na zrýchlenie vývoja nových spracovateľských 

technológií a k inováciám materiálov, čo má spätný pozitívny dopad na rozvoj výrobných i 

výskumných organizácií v konkurenčnom prostredí EÚ. Vybudovanie super-počítačového 

centra pomôže pri uplatnení slovenskej vedeckej komunity v náročnom a vysoko 

konkurenčnom prostredí aplikovaného výskumu pre popredné svetové komerčné subjekty 

a s tým súvisiacim ekonomickým dopadom pre slovenskú vedeckú aj komerčnú sféru. 

Vplyv realizovaných projektov na technickú infraštruktúru výskumu a vývoja 

Najdôležitejším ukazovateľom pre túto kľúčovú oblasť sú ukazovatele opatrení 1.1 a 3.1, 

ktoré boli zamerané práve na budovanie technickej infraštruktúry v Bratislavskom kraji a v 

ostatných krajoch Slovenska. Najvýpovednejšie sú ukazovatele o počte vybudovaných 

gridových fariem a počte vybudovaných superpočítačov, ktoré dosiahli plánované cieľové 

hodnoty. Úspešne bolo zavedených 5 elektronických služieb v Bratislavskom kraji, čím 

ukazovateľ dosiahol plánovanú hodnotu. Na ostatnom území Slovenska nebol zavedený 

plánovaný počet elektronických služieb a tento ukazovateľ bol splnený iba na cca 63%. 

Potreby po modernizácii technickej infraštruktúry a vysokú absorpčnú schopnosť práve 

týchto dvoch opatrení potvrdzuje aj skutočnosť, že po realokácii voľných finančných 

prostriedkov z prioritných osí 2. Podpora výskumu a vývoja, 4. Podpora výskumu a vývoja v 

Bratislavskom kraji a 5. Infraštruktúra vysokých škôl boli tieto využité na aktivity v rámci 

prioritnej osi 1. Infraštruktúra výskumu a vývoja a prioritnej osi 3. Infraštruktúra výskumu a 

vývoja v Bratislavskom kraji.  

Vplyv realizovaných projektov na sieť excelentných pracovísk 

Budovanie siete excelentných pracovísk bolo podporované v rámci opatrení 2.1 a 4.1 pre 

Bratislavský kraj.  Budovanie týchto pracovísk a ich vzájomného prepojenia realizovali najmä 

študenti na doktorandskom štúdiu a výskumníci vlastnej a cudzej organizácie.  Profesionálny 

prospech z poskytnutej podpory mali aj bežní študenti a učitelia, ktorých počet prekračoval 

cieľovú hodnotu o cca 15%. Prostredníctvom podpory z OP VaV sa podarilo vytlačiť a 

publikovať vedecké články v odborných a nekarentovaých, nerecenzovaných časopisoch a 

zrealizovalo sa 128 projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných 

a vývojových organizácií.  

V rámci OP VaV bolo podporených 58 projektov centier excelentnosti. Zmyslom týchto 

projektov bola tvorba a spájanie úzko špecializovaných výskumných tímov, ich tesnejšia 

spolupráca a previazanosť medzi ich aktivitami a podporenie synergických efektov výsledkov 

jednotlivých parciálnych výsledkov.  
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Najdôležitejším ukazovateľom pre túto kľúčovú oblasť sú ukazovatele na úrovni OP Počet 

výskumníkov, ktorí majú prospech z poskytnutej podpory,  študenti doktorandského štúdia 

vlastnej organizácie a partnerov, ktorí majú prospech z podpory a študenti a pedagogický 

pracovníci, ktorí majú prospech z podpory. Všetky ukazovatele prekročili cieľové hodnoty. 

Prvý ukazovateľ vypovedá o tom, aký reálny počet vedecko-výskumných pracovníkov bol 

podporený prostredníctvom týchto projektov. Údaj je kľúčový najmä z pohľadu absorpčnej 

kapacity cieľovej skupiny výskumníkov. Najslabším miestom sú výskumníci, ktorí sa mali 

prostredníctvom podpory z OP VaV vrátiť pôsobiť do slovenských organizácií výskumu 

a vývoja . Nevrátil sa žiaden ani z radov žien a ani mužov bez ohľadu na vekovú kategóriu 

(do alebo nad 35 rokov.) v Bratislavskom kraji. Odlišná situácia je v menej rozvinutých 

regiónoch, kde sa vrátilo 5 mužov - výskumníkov do 35 rokov.  

Vplyv realizovaných projektov na prenos poznatkov do praxe 

Najdôležitejším ukazovateľom pre túto kľúčovú oblasť sú ukazovatele opatrení 2.2 a 4.2 (2.2 

zrkadlové opatrenia pre celé územie SR a 4.2 pre Bratislavský kraj), ktoré boli zamerané 

práve na prenos poznatkov do praxe. V tejto kľúčovej oblasti je dôležité sledovať prepájanie 

výskumno-vedeckej sféry s hospodárskou praxou.  

Z pohľadu prínosu OP VaV na prenos poznatkov do praxe je potrebné sledovať ukazovatele, 

ako sú Počet zriadených kompetenčných centier orientovaných na určité hospodárske 

odvetvie, Počet zriadených vedecko-technologických parkov orientovaných na určité 

hospodárske odvetvie, Počet zriadených technologických centier orientovaných na určité 

hospodárske odvetvie, Počet zriadených výskumno-vývojových centier orientovaných na 

určité hospodárske odvetvie, Počet zriadených kontaktných bodov pre styk s priemyslom. Iba 

2 ukazovatele - 4 zriadené technologické centrá orientované na určité hospodárske odvetvie 

a 51 kontaktných bodov pre styk s priemyslom dosiahli alebo prekročili plánované cieľové 

hodnoty. Celkový prínos realizovaných projektov nebol dosiahnutý. Prínos však 

sprostredkujú vybudované centrá projektovej podpory, kde hodnota dosiahla až 400-násobok 

cieľovej hodnoty. Pozitívne je možné hodnotiť prínos pre rozširovanie vedeckých informácií 

prostredníctvom nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich 

výsledkov širšej verejnosti ako aj cieľovej skupine výskumných pracovníkov, najmä 

prostredníctvom sprístupnenia databáz knižničných fondov. Pri 100% splnení hodnoty 

ukazovateľa počet sprístupnených databáz knižničných fondov bolo dosiahnuté viac ako 

200-násobné prekročenie očakávaného počtu používateľov sprístupnených databáz 

knižničných fondov. 

Realizácia projektov znásobí a prehĺbi vedomosti a zručnosti používateľov vedeckých 

databáz pre vedu a výskum na Slovensku, zlepší ich orientáciu vo vedeckej literatúre, 

prispeje k urýchleniu transferu vedeckých poznatkov, čím v konečnom dôsledku významným 

spôsobom prispeje ku skvalitneniu a urýchleniu vedeckovýskumných procesov vo všetkých 

oblastiach. 

Projekty vytvárajú predpoklad pre viaceré multiplikačné efekty najmä v oblasti nákupu 

prístupov k elektronickým informačným zdrojom (EIZ) pôjde o skvalitnenie prístupu vedecko-

výskumných pracovníkov k najnovším odborným informáciám, a to ako z hľadiska kvantity 

dostupných informačných zdrojov, tak aj z hľadiska kvality týchto zdrojov. Využitím 

hodnotných informácií v databázových kolekciách sa vedeckým pracoviskám v SR môžu 

podariť dosiahnuť také výstupy vedeckej činnosti, ktoré budú uplatniteľné v praxi a 
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konkurencieschopné v medzinárodnom meradle. Ich využitím v spolupráci s priemyselnou 

sférou sa dosiahne želateľný efekt v oblasti dlhodobo udržateľného rozvoja našej 

spoločnosti, ktorý bude založený na produkovaní a využívaní vedeckých poznatkov. 

Ďalšie multiplikačné efekty sa vytvárajú najmä v oblasti nákupu prístupov k e-zdrojom pôjde 

o skvalitnenie prístupu vedecko-výskumných pracovníkov k najnovším odborným 

informáciám, a to ako z hľadiska kvantity dostupných informačných zdrojov, tak aj z hľadiska 

kvality týchto zdrojov. Prostredníctvom prístupov k týmto špecializovaným databázovým 

kolekciám sa zabezpečí nevyhnutná informačná podpora špičkových pracovísk vedy, ktoré 

budú schopné produkovať kvalitné výskumno-vývojové výsledky uplatniteľné v hospodárskej 

a spoločenskej praxi v SR. 

Vplyv realizovaných projektov na systém priorít vedy a techniky 

Systémovými prioritami v oblasti vedy a techniky do roku 2015 boli:  

 dosiahnuť synergický efekt podpory výskumu a vývoja z rôznych zdrojov podpory 

výskumu a vývoja – štátneho rozpočtu, podnikateľských zdrojov, štrukturálnych 

fondov a zdrojov 7. rámcového programu EÚ pre výskum, technický rozvoj a 

demonštrácie,  

 zabezpečiť efektívnu podporu ľudských zdrojov výskumu a vývoja a technickej 

infraštruktúry výskumu a vývoja,   

 zabezpečiť zodpovedajúcu priamu a nepriamu podporu vedy a techniky,  

 zabezpečiť efektívne využívanie vynakladaných verejných zdrojov (prostriedkov 

štátneho rozpočtu a  štrukturálnych fondov),  

 smerovať významnou mierou podporu z verejných zdrojov na výskum smerujúci do 

následného ďalšieho využitia, čím sa bude sledovať aj zlepšenie prepojenia 

základného výskumu s aplikovaným na základe zvýšenia spolupráce verejného 

sektora s podnikateľským sektorom výskumu a vývoja, a hospodárskou a 

spoločenskou odberateľskou praxou,    

 zvýšiť zodpovednosť ministerstiev a ostatných  ústredných orgánov za rozvoj svojho 

odvetvia prostredníctvom výskumu a vývoja, čo sa v praxi bude realizovať tvorbou 

a implementáciou “rezortných koncepcií výskumu a vývoja”, a tiež vyčleňovaním 

prostriedkov v rozpočtových kapitolách ministerstiev a ostatných ústredných 

orgánov na účelovú podporu vedy a techniky,  

 zvýšiť ekonomické a spoločenské prínosy medzinárodnej vedecko-technickej 

spolupráce pre Slovensko,  

 prispievať vedou a technikou k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti domácej 

produkcie a služieb.     

Implementácia projektov operačných programov OP VaV a OP KaHR prispeli k plneniu 

všetkých priorít systémovej podpory  vedy a techniky, najmä ku zvyšovaniu konkurenčnej 

schopnosti domácej produkcie a služieb, ku zvýšeniu ekonomických a spoločenských 

prínosov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Projekty nepriamo pôsobili aj na 

rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja vytváraním vhodného prostredia. 

Najväčší prínos bol dosiahnutý v oblasti budovania technickej infraštruktúry a odstraňovaniu 

rozdielu medzi súčasným a želaným stavom výskumnej infraštruktúry pre dosahovanie 

výsledkov minimálne na európskej úrovni. Z hľadiska ďalšieho rozvoja je potrebné vytvárať 
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podmienky pre zlepšenie spolupráce verejného a súkromného sektora výskumu a vývoja s 

prepojením na hospodársku prax.  

 Hodnotiaca otázka č. 4 

Je inštitucionálna štruktúra systému riadenia VVaI na Slovensku nastavená efektívne 

a účelne? 

Slovensko má vysoký podiel inštitucionálneho a nízky podiel projektového financovania. 

Pracovný dokument Európskej komisie „Správa o krajine za rok 2017 – Slovensko“ pozitívne 

hodnotí rast výdavkov na výskum a vývoj, no indikuje, že „celý nárast v posledných rokoch 

pripadal na verejné výdavky na výskum a vývoj pričom jeho motorom bolo vyššie čerpanie 

finančných prostriedkov EÚ“. Návrh inštitucionálneho zabezpečenia RIS3 SK komplexne 

pomenoval inštitucionálne nedostatky a obmedzenia v tom čase aktuálnych kompetencií 

ústredných orgánov štátnej správy a ostatných zainteresovaných subjektov v oblasti podpory 

vedy a výskumu v podmienkach SR. Implementácia RIS3 SK by mala naštartovať zmeny v 

inštitucionálnom zabezpečení podpory výskumu a vývoja na Slovensku.  

Na základe identifikovaných potrieb a skúseností v čase tvorby RIS3 SK bolo preukázané, 

že  „úspešná implementácia RIS3 SK stratégie si vyžaduje štrukturálnu zmenu súčasných 

kompetencií v riadení výskumu a inovácií v SR a zásadný manéver v zmene doterajšej 

kultúry pre inovačné prostredie. Vyžaduje si to zmenu riadiacich procesov tak, aby ciele a 

priority RIS3 SK boli dosiahnuté efektívnou verejnou správou (governance) procesov. 

Efektívna verejná správa musí radikálne zlepšiť využitie súčasných a budúcich ľudských, 

hmotných, nehmotných a finančných zdrojov SR. Bolo potrebné vytvoriť také inštitucionálne 

prostredie, ktoré zabezpečí cielené sústredenie všetkých zdrojov na dosiahnutie cieľov RIS3 

SK prostredníctvom reálne splniteľných vytýčených priorít. Riadiace procesy je potrebné 

nastaviť tak, aby sústredené ľudské, hmotné, nehmotné a finančné zdroje vo verejnom a 

neverejnom sektore boli hlavným nástrojom pre rýchlejšiu konvergenciu SR a rast 

zamestnanosti v SR. 

Z hľadiska inštitucionálnej štruktúry systému riadenia VVaI na Slovensku bol dosiahnutý 

určitý pokrok pri implementácii stratégie RIS3 SK, hlavne pri vytváraní sektorových platforiem 

spájajúcich verejné inštitúcie, podnikateľský sektor a akademickú obec s cieľom diskutovať 

o budúcom zameraní investícií do výskumu a vývoja. Nedostatky vykazuje miera koordinácie 

stratégie RIS3 SK. Zodpovednosť za implementáciu RIS3 SK je rozdelená medzi viacero 

ústredných orgánov štátnej správy a subjektov, čo má za následok nejednoznačnosť 

rozdelenia kompetencií a zodpovednosti za plnenie cieľov RIS3 SK. Riešiteľ preto navrhuje 

zníženie počtu subjektov zapojených do implementácie RIS3 SK a jednoznačné definovanie 

úloh a plnenie opatrení RIS3 SK. 

Hodnotiaca otázka č. 5 

Sú všetky opatrenia a identifikované aktivity realizované v dostatočnej kvalite? 

Na základe hodnotenia naplnenia cieľov OPVaI a s tým súvisiacich zistení uvedených 

v analytickej časti dokumentu je potrebné konštatovať nízku mieru napĺňania opatrení 

a aktivít OPVaI. 

Z uvedeného dôvodu je problematické zhodnotenie kvality realizovaných aktivít, resp. je 

nutné konštatovať nenapĺňanie opatrení a aktivít OPVaI v dostatočnej kvalite. 
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Uvedené je spôsobené nízkou mierou kontrahovania a čerpania prostriedkov OPVaI.  

- kontrahovanie projektov OP VaI bolo k 31.12.2018 na úrovni 34,8 %, 

- čerpanie prostriedkov OP VaI bolo k 31.12.2018 na úrovni 9,56%, 

Hodnotiaca otázka č. 6 

Aký je príspevok VVaI inštitúcií k ekonomickému rastu/ rastu HDP?  

Z dôvodu nízkej miery implementácie OPVaI je problematické vyhodnotenie príspevku na 

raste HDP. Z uvedeného dôvodu riešiteľ vyhodnotil danú problematiku prostredníctvom 

vybraných základných ukazovateľov pre oblasť vedy a výskumu - súbor základných 

ukazovateľov v oblasti vedy a výskumu pravidelne zverejňovaných Štatistickým úradom SR 

(viď. kapitola 4.6, str. 198). 

 

Na základe zistení uvedených v kapitole 4.6 nie je zatiaľ naplnený jeden zo základných 

čiastkových cieľov v oblasti výskumu a inovácií: „Do roku 2020 zvýšiť podiel celkových 

výdavkov na výskum a vývoj minimálne do výšky 1,2 % HDP“. Jediným rokom, v ktorom sa 

SR priblížila k danej hodnote bol rok 2015, v ktorom celkové výdavky na výskum a vývoj 

dosiahli hodnotu 1,18% HDP. Toto bolo spôsobené najmä značným čerpaním finančných 

prostriedkov z Operačného programu Výskum a vývoj v súvislosti s ukončovaním 

predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013.Podiel výdavkov na výskum a vývoj 

sa v podmienkach SR pohybuje okolo hodnoty 0,8% HDP. 

 

5.2. Zhodnotenia 

5.2.1. Zhodnotenie a závery týkajúce sa zmapovanie aktuálnej situácie po ukončení 

podpory projektov implementovaných v rámci OP VaV a OP KaHR 

Analýza preukázala nasledovné: 

Operačný program Výskum a vývoj 2007 - 2013  predstavoval absolútne nový element 

v podpore výskumu a vývoja na Slovensku. Išlo o doteraz najväčší ucelený program v histórii 

Slovenska. Jeho cieľom bola najmä obnova a modernizácia zastaranej výskumnej 

infraštruktúry, ktorá slovenských výskumníkov a výskumné organizácie znevýhodňovala 

v európskej konkurencii. Dôvodom bol takmer neexistujúci systém podpory výskumnej 

infraštruktúry pred rokom 2007. Viac ako 15 ročný výpadok v investovaní spôsobil vysokú 

mieru plošnej zastaranosti výskumných infraštruktúr. Až OP VaV v roku 2007 a čiastočne OP 

KaHR v roku 2007 zabezpečli prílev investícií na obnovu a modernizáciu zastaralej 

výskumnej infratruktúry všetkých typov organizácií (štátnych, verejných, podnikateľských 

a neziskových). Stratégia RIS3 SK má prispieť k reforme výskumu a vývoja v SR a touto 

cestou ho priblížiť k európskemu priemeru, za ktorým momentálne zaostáva.  

Súčasný potenciál je daný finančnými možnosťami jednotlivých sektorov investovať do VVaI. 

Tak ako je uvádzané v analytickej časti (kapitola 2), najviac financuje oblasť VVaI sektor 

štátny, až potom verejný a súkromný. Práve preto je možné hodnotiť veľmi pozitívne 

príspevok oboch OP oboch OP ku zvyšovaniu VVaI potenciálu Slovenska vo všetkých 

oblastiach. Najvýznamnejším investorom zostáva EÚ, nakoľko EÚ fondy predstavujú hlavný 
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zdroj financovania vedy a výskumu na Slovensku. Ak však majú byť tieto zdroje  využité, je 

potrebné zabezpečiť kontinuálny proces podpory VVaI, ktorý zabezpečí nielen budovanie 

infraštruktúry, ale aj financovanie mozgov, t. j. prilákanie a udržanie najlepších ľudských 

kapacít, ako aj financovanie prevádzky všetkých foriem vedecko-výskumných centier Pre 

oblasti a úlohy na ktoré je potrebné sa sústrediť do budúcnosti: 

Modernizácia a budovanie výskumných infraštruktúr zo štrukturálnych fondov EÚ 

Základným faktorom podpory výskumu a vývoja v nasledujúcom období bude podstatné: 

 zjednodušenie všetkých procesov a najmä zníženie administratívnych prekážok pre 

žiadateľov o EŠIF. Práve tie boli dôvodom pomalej implementácie projektov 

financovaných zo štrukturálnych fondov v sledovanom období. Nakoľko EÚ zdroje 

sú hlavným zdrojom financovania VVaI na Slovensku, platí podobne ako pre všetky 

ďalšie operačné programy požiadavka na uľahčenie procesov, procesov 

predkladania a schvaľovania žiadostí o NFP. Vedeckí pracovníci majú nižšiu mieru 

tolerancie na zvýšenú a komplikovanú administratívnu záťaž pre nich 

neodôvodnené požiadavky na dokazovanie dôležitosti predkladaných dokumentov, 

ako aj neprimerané dokazovanie opodstatnenosti ich výskumu. 

 Pristúpiť k podpore väčších a koncentrovanejších projektov výskumných 

infraštruktúr na úkor plošnej podpory malých projektov. Z hľadiska napĺňania cieľov 

OP je sa zamerať na projekty s potenciálne väčším dopadom na ciele OP. Nakoľko 

projekty by mali preukazovať aj známky komercionalizácie, je potrebné sa 

sústreďovať na rozvoj takých foriem, ktoré dávajú možnosti spolupráce vedy, 

výskumu s praxou. Sú nimi napr. kompetenčné centrá.  

 Pripraviť premyslenú stratégiu vyhlasovania výziev tak, aby tieto na seba logicky 

nadväzovali. V  programovom období 2007- 2013 sa podporilo niekoľko národných 

projektov, ktorých cieľom bola podpora pre výskum na celom území Slovenska 

(transfer technológií, úložiská dát, superpočítač, popularizácia vedy a elektronické 

zdroje). Navrhujeme v týchto projektoch pokračovať aj v ďalšom programovom 

období. Kľúčové je tiež dobudovať infraštruktúru pre transfer technológií. 

 Pre nasledujúce obdobie navrhujeme zrušiť nelogické rozdelenie infraštruktúry na 

výskumnú a vzdelávaciu. V OP Výskum a vývoj z dôvodu rozdelenia typu 

infraštruktúry nebolo možné modernizovať vzdelávaciu infraštruktúru v 

Bratislavskom kraji, pričom sa tu nachádzajú významné univerzity s veľkým 

záujmom o vedu a výskum. Výskumné organizácie a univerzity, ktoré tu majú svoje 

pracoviská pritom riešia obdobné problémy so zastaranými priestormi.  

 Cielene podporovať komplementaritu medzi štrukturálnymi fondmi EÚ a Horizontom 

2020 a ďalšími aktivitami Európskeho výskumného priestoru. Je známe, že okrem 

EŠIF, EÚ podporuje VVaI aj inými programami, v ktorých slovenské subjekty nie sú 

úspešné. Dôvodov je niekoľko, pričom nie vždy je týmto dôvodom vedecko-

výskumný potenciál či prínos projektu k cieľom konkrétneho programu. Aby nedošlo 

ku zbytočným stratám vedeckých myšlienok v predkladaných projektoch, bolo by 

vhodné neúspešné projekty zanalyzovať, určiť dôvody neúspechu a následne 
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prirpaviť také schémy/ programy/ výzvy v rámci EŠIF, ktoré by umožnili rozvoj 

dobrých projektov v slovenských podmienkach.  

Financovanie Bratislavského kraja 

Hlavným a najmä dlhodobým problémom VVaI v rámci Bratislavkého samosprávneho kraja 

je nedostatočné financovanie, ktoré v pomere k HDP dokonca klesá a je pod úrovňou 0,5 % 

HDP. V roku 2010 bežné, plus kapitálové výdavky na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji 

dosiahli sumu niečo málo cez 208 mil. EUR. V roku 2010 suma výdavkov na výskum a vývoj 

pre celé Slovensko dosiahla cez 416 mil. EUR. Z toho vyplýva, že polovica výdavkov na 

výskum a vývoj v tomto období smerovala do Bratislavského samosprávneho kraja. Napriek 

tomu dosahujú vybrané sektory VVaI v Bratislave nadpriemerné a v rámci EÚ relevantné 

výsledky, napr. v oblasti nových materiálov, mikroelektroniky, IT a molekulárnych 

biotechnológií. Za absolútnu prioritu  OP VaV považujeme vyriešenie financovania 

Bratislavského kraja v oblasti výskumno-vývojovej infraštruktúry. Tak ako je uvádzané 

v anaitickej časti (kapitola 2), v Bratislave je koncentrovaná veľká časť výskumnej 

infraštruktúry a z tohto pohľadu je dôležité ďalej pokračovať vo financovaní VVaI aj v tomto 

kraji. Výrazná podpora v Bratislavskom kraji má zásadný a kľúčový význam pre rozvoj 

Slovenskej republiky, tvorbu nových pracovných miest a rozvoj kľúčových oblastí priemyslu 

na celom území Slovenska. Z pohľadu výskumno-vývojového potenciálu Bratislavský kraj 

disponuje viac ako 50% celoslovenských kapacít, dosahuje viac ako 60% výkonov v oblasti 

medzinárodnej výskumno-vývojovej angažovanosti Slovenska a viac, ako 70% všetkých 

vedeckých výstupov Slovenska sa produkuje práve v Bratislavskom regióne. Špeciálny dôraz 

na financovanie vedy v Bratislavskom kraji je potrebný klásť aj z dôvodu budovanie veľkých 

infraštruktúr v Brne. Ide pritom o blízky región, v ktorom navyše odpadajú jazykové prekážky.  

5.2.2. Zhodnotenie a závery týkajúce sa referenčných hodnôt, z ktorých bude 

vychádzať posúdenie konečných výsledkov a dopadov OP VaI v roku 2022 a 

stanovanie východísk pre podporu v PO 2021 – 2027 

Analýza preukázala nasledovné: 

Kalkulované referenčné hodnoty majú vzhľadom na poukázané nedokonalosti existujúceho 

monitorovacieho systému značné obmedzenia. Je preto diskutabilná ich výpovedná 

schopnosť. Všetky hodnoty však brali do úvahy inštrukcie riadiaceho orgánu vo vzťahu 

k smerodajným dosahovaným hodnotám. Čo však je možné s istotou konštatovať je nízky 

pokrok v implementácii OP VaI a teda aj nízka miera napĺňania hodnôt ukazovateľov. 

Referenčné hodnoty sa preto môžu zdať pomerne nízke vo vzťahu pôvodným hodnotám.  

Z predikcií uvedených v analytickej časti (kapitola 3) je možné urobiť závery vo vzťahu 

k nasledovným premenným: 

 plánovanej verzus predikovanej hodnote ukazovateľov na konci PO 2014 – 2020, t. 
j. k roku 2023, 

 východiskovej hodnote pre PO 2021+, t. j. hodnote na konci roku 2020. 

Cieľová hodnota ukazovateľov  na konci PO 2014 – 2020 
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Pri kalkulácii konzervatívneho variantu vo väčšine prípadov ukazovateľov sú očakávané 

hodnoty na konci PO nižšie ako plánované. To indikuje potenciálny problém nedosiahnutia 

výsledkov OP VaI u väčšiny ukazovateľov. Ani v prípade pozitívneho vývoja a teda v prípade 

optimistického variantu nie je možné očakávať splnenie všetkých plánovaných cieľových 

hodnôt ukazovateľov. V jednotlivých analyzovaných prípadoch vznikajú nasledovné situácie: 

a) Hodnoty konzervatívneho variantu sú nižšie ako cieľové hodnoty OP VaI, hodnoty 

optimistického variantu sú vyššie ako cieľové hodnoty OP VaI,    

b) Hodnoty konzervatívneho variantu sú nižšie ako cieľové hodnoty OP VaI a aj 

hodnoty optimistického variantu sú nižšie ako cieľové hodnoty OP VaI, 

c) Hodnoty konzervatívneho variantu sú vyššie ako cieľové hodnoty OP VaI a aj 

hodnoty optimistického variantu sú vyššie ako cieľové hodnoty OP VaI.  

Východisková hodnota pre PO 2021+ 

Nakoľko je vo väčšine prípadov hodnota v roku 2020 nižšia ako plánovaná hodnota, je možné 

túto použiť pre plánovanie budúceho PO. Charakter tejto hodnoty je však potrebné 

jednoznačne definovať tak, ako sa uvádza v kapitole 3, definícia ukazovateľa je dôležitá 

z hľadiska jednoznačnosti ukazovateľa. Tá je dôležitá pre zber a monitorovanie pokroku, 

nakoľko subjekty prispievajúce k napĺňaniu hodnôt sledujú pokrok na rôznej úrovni 

granularity. Okrem definície je potrebné jednoznačne stanoviť aj spôsob získania 

a sledovania tohto údaju. Týmto sa myslí najmä určenie subjektu, pridelenie kompetencií do 

pôsobnosti vybraného subjektu, stanovenie konkrétneho postupu zberu, monitorovania 

a reportovania monitorovaných hodnôt. 

5.2.3. Zhodnotenie a závery týkajúce sa prínosu OP VaV a OP KaHR k rastu VVaI 

potenciálu a rastu HDP v SR 

Analýza preukázala nasledovné: 

OP VaV zahŕňal dva ciele – cieľ Konvergencia, ktorý sa týkal celého územia SR mimo 

Bratislavského kraja a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť týkajúceho 

sa výlučne Bratislavského kraja. Operačný program po vecnej stránke nešpecifikoval  v 

oblasti výskumu a vývoja osobitné opatrenia a aktivity pre tieto dva ciele z dôvodu obdobných 

problémov, ktorým čelia všetky regióny SR v oblasti výskumu a vývoja. Samotné špecifické 

ciele a rámcové aktivity boli preto podobné, ako aj jednotlivé zdôvodnenia riešenia 

problematík je analogické zdôvodneniam uvádzaným v prioritných osiach. Jednotný prístup 

k podpore výskumu a vývoja pre celé územie Slovenska vrátane Bratislavského kraja sa 

ukázalo ako prospešné, nakoľko oblasť Bratislavy a jej okolia predstavovala cca 50% 

výskumno-vývojového potenciálu a Bratislava s jej okolím v rámci výskumu a vývoja čelila 

rovnakým štrukturálnym problémom ako ostatné regióny Slovenska.  

Zmenšenie technologickej medzery 

Hlavný problém nedostatočného prístrojového vybavenia a technickej infraštruktúry výskumu 

a vývoja sa podarilo čiastočne odstrániť. Na základe výrazne prevyšujúceho stavu dopytu 

nad ponukou finančných zdrojov, práve v tejto oblasti je zjavné, že medzera medzi potrebou 

a existujúcim stavom pretrváva.  
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Zvýšenie znalostnej bázy a VaV excelentnosti 

Realizácia spoločných výskumno-vývojových projektov vzdelávacích inštitúcií, VVI inštitúcií 

v spolupráci s podnikmi, pričom získané výsledky boli publikované v rôznych vedeckých 

časopisoch. K vybudovaniu VaV excelentnosti priamo prispelo zvýšenie celkovej publikačnej 

aktivity zakladateľov (univerzít, SAV). Okrem toho bola infraštruktúra využívaná aj inými 

pracovníkmi (najmä) rôznych zložiek zakladateľov, ktorí získané výsledky publikovali. 

Infraštruktúra je taktiež prístupná študentom vysokoškolského a doktorandského 

vzdelávania. Významným príspevkom k budovaniu znalostnej bázy boli nákupy knižničných 

fondov a okamžitý nárast ich používateľov. 

Nakoľko prínos sa monitoruje a vyhodnocuje na základe dosahovaných hodnôt MU, je 

možné najväčší prínos skonštatovať v oblasti budovania knižničných databáz a ich 

následného využívania. Záujem o takúto oblasť podpory je možné vysvetliť najmä z dôvodu 

úvodnej fázy budovania vedecko-výskumného sektora, kedy je tzv. learning curve založená 

skôr na získavaní poznatkov z externých zdrojov. Tie však do veľkej miery prispievajú 

k rýchlejšiemu posúvaniu znalostných poznatkov a ich budovaniu či rozvoju už na vyššej 

úrovni.  Práve z dôvodu fázy životného cyklu je hodnota MU v oblasti vlastnej publikačnej 

činnosti na nižšej úrovni ako boli očakávané. Postavenie Slovenska v oblasti VaV 

v celoeurópskom meradle zodpovedá jeho úvodnej fáze rozvoja a teda zaberá nie veľmi 

priaznivé  miesto.  

Vzhľadom na štádium rozvoja je preto potrebné (podobne je to aj v iných sektoroch, ktoré sa 

nachádzajú v počiatočnej fáze) investovanie do ďalšieho rozvoja, pričom v tejto fáze je 

potrebné si uvedomiť, že potenciálna návratnosť je môže presahovať dĺžku programovacieho 

obdobia.  

5.2.4. Zhodnotenie a závery týkajúce sa vyhodnotenia stavu kľúčových 

priemyselných odvetví SR s ohľadom na ich priorizáciu RIS3 SK 

Analýza priemyslu a kľúčových priemyselných odvetví preukázala nasledovné: 

 Slovensko je industriálna krajina – priemysel vytvára štvrtinu reálneho HDP. Podiel 

priemyslu v rámci HDP vyjadreného výrobnou metódou bol v r. 2017 24,03%. 

V posledných troch a najmä dvoch rokoch je podiel priemyslu vyrovnaný. 

 Druhým najvýznamnejším sektorom je oblasť veľkoobchodu a maloobchodu, ktorý 

tvoril v roku 2017 18,18%.  

 Sektor informácií a komunikácie zaznamenal v posledných troch rokoch mierny rast, 

pričom v roku 2017 sa dostal na pomer tvorby HDP z roku 2013. 

 Podiel kľúčových sektorov z hľadiska RIS3 SK (viď. kapitola 4.5), priemyselnej 

výroby bol vo výške 20,3% a podiel sektora informácií a komunikácií bol vo výške 

3,88%. Celkový prehľad HDP v bežných cenách podľa jednotlivých sektorov 

v rokoch 2013 – 2017 uvádza Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.. 

Z hľadiska vývoja indexu priemyselnej produkcie boli v posledných rokoch (2015 – 2018) 

najvýznamnejšími oblasťami v rámci priemyselnej produkcie (rast a pokles v roku 2018 

oproti roku 2015): 

 Výroba dopravných prostriedkov (rast 36,3%), 

 Výroba strojov a zariadení (rast 22,2%), 
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 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (rast 

16,7%) 

 Výroba elektrických zariadení (rast 16,3%), 

 Výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (16,1%) 

Na základe uvedených zistení možno konštatovať, že tieto oblasti priemyselnej výroby sú 

v súčasnosti najperspektívnejšími oblasťami z hľadiska vysokého rastu priemyselnej 

produkcie a mali by tvoriť základ procesu EDP pre nové programové obdobie. 

Naopak najväčší pokles vykazujú nasledovné oblasti priemyselne výroby SR : 

 Ťažba a dobývanie (pokles 18,1%) 

 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (pokles 17,8%) 

 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov (pokles 8,8%) 

 

Z uvedeného dôvodu by nemali tvoriť predmet podpory v budúcom programovom období. 

Oblasti SR, v ktorých prevládajú priemyselné oblasti, s najväčším poklesom by mali byť 

predmetom transformácie na oblasti s perspektívou rastu. 

V nadväznosti na dokument „Správa o stave implementácie RIS3, východiská pre revíziu 

RIS“, ktorá bola predmetom rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie dňa 

21.3.2019 riešiteľ potvrdzuje potrebu inovácie RIS3 SK v súlade s prioritami Stratégie 

hospodárskej politiky do roku 2030 a v súlade s  návrhom všeobecného nariadenia COM 

(2018) 375, v ktorom sú uvedené spoločné ustanovenia pre sedem fondov spoločného 

hospodárenia v období rokov 2021-2027.  

SR bude čeliť nutnosti prispôsobenia sa Priemyslu 4.0 vo všetkých rovinách, 

a to od  úrovne a systému vzdelávania, cez inovácie a digitalizáciu odvetví, až po vplyvy 

na trh práce, či požiadavky na kvalitu podnikateľského prostredia. Vysoká miera 

reindustrializácie a podielu priemyslu na HDP krajiny predstavuje do budúcnosti kľúčovú 

výzvu pre hospodársku politiku v spojitosti s digitálnou transformáciou, disponibilitou 

pripravenej a kvalifikovanej pracovnej sily, či pripravenosťou vzdelávacieho systému v SR. 

Vážnosť situácie ilustruje aj analýza OECD („Riziko automatizácie pre pracovné miesta 

v krajinách OECD“), ktorá SR zaraďuje medzi krajiny, ktorých pracovná sila patrí medzi 

najohrozenejšie z hľadiska nadchádzajúcej digitálnej transformácie. 

Na základe analýzy súčasného stavu a predpokladaného vývoja bude pre Slovenskú 

republiku v nasledovnej dekáde primárnou výzvou adaptácia na dynamické zmeny v oblasti 

ekonomiky, výroby, trhu práce, technológií, demografických zmien, životného prostredia, či 

prístupov k riadeniu. Ambíciou SR do nasledovného obdobia v oblasti 

konkurencieschopnosti hospodárstva by tiež mala byť podpora investícií zvyšujúcich 

pridanú hodnotu s akcentom na podnikový výskum a inovácie a vysokú technologickú 

vyspelosť, a tým podporovať celkový inovatívny potenciál SR na všetkých úrovniach. 
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5.3. Odporúčania 

Celkovo je možné zhodnotiť veľký prínos oboch OP ku zvyšovaniu VVaI potenciálu 

Slovenska vo všetkých oblastiach, nakoľko EÚ fondy predstavujú hlavný zdroj 

financovania vedy a výskumu na Slovensku. Ak však majú investície prispieť ku 

konkrétnym výsledkom VVaI činnosti, je potrebné zabezpečiť kontinuálny proces podpory 

zo strany všetkých zúčastnených strán/organizácií všetkých typov (štátne, verejné, 

vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie a podnikatelia).  

V nadväznosti na vyššie uvedené boli navrhnuté odporúčania podľa analyzovaných 

oblastí, na ktoré je potrebné sa sústrediť do budúcnosti pre celkové zlepšenie 

systematického prístupu podpory v priebehu nasledovného programového obdobia: 

Modernizácia a budovanie výskumných infraštruktúr zo štrukturálnych fondov EÚ 

Základným faktorom podpory výskumu a vývoja v nasledujúcom období bude podstatné: 

 zjednodušenie všetkých procesov a najmä zníženie administratívnych prekážok 

pre žiadateľov o EŠIF. Práve tie boli dôvodom pomalej implementácie projektov 

financovaných zo štrukturálnych fondov v sledovanom období.  

 Pristúpiť k podpore väčších a koncentrovanejších projektov výskumných 

infraštruktúr na úkor plošnej podpory malých projektov.  

 Pripraviť premyslenú stratégiu vyhlasovania výziev tak, aby tieto na seba logicky 

nadväzovali. V  programovom období 2007- 2013 sa podporilo niekoľko národných 

projektov, ktorých cieľom bola podpora pre výskum na celom území Slovenska 

(transfer technológií, úložiská dát, superpočítač, popularizácia vedy a elektronické 

zdroje). Navrhujeme v týchto projektoch pokračovať aj v ďalšom programovom 

období. Kľúčové je tiež dobudovať infraštruktúru pre transfer technológií. 

 Pre nasledujúce obdobie navrhujeme tiež zrušiť nelogické rozdelenie infraštruktúry 

na výskumnú a vzdelávaciu. V OP Výskum a vývoj tak nebolo možné 

modernizovať vzdelávaciu infraštruktúru v Bratislavskom kraji. Výskumné 

organizácie a univerzity, ktoré tu majú svoje pracoviská pritom riešia obdobné 

problémy so zastaranými priestormi.  

 Cielene podporovať komplementaritu medzi štrukturálnymi fondmi EÚ 

a Horizontom 2020 a ďalšími aktivitami Európskeho výskumného priestoru. 

Financovanie Bratislavského kraja 

Za absolútnu prioritu považujeme vyriešenie financovania Bratislavského kraja v oblasti 

výskumno-vývojovej infraštruktúry. Výrazná podpora spomínaných oblastí v 

Bratislavskom kraji má zásadný a kľúčový význam pre rozvoj Slovenskej republiky, tvorbu 

nových pracovných miest a rozvoj kľúčových oblastí priemyslu na celom území Slovenska. 

Z pohľadu výskumno-vývojového potenciálu Bratislavský kraj disponuje viac ako 50% 

celoslovenských kapacít, dosahuje viac ako 60% výkonov v oblasti medzinárodnej 

výskumno-vývojovej angažovanosti Slovenska a viac, ako 70% všetkých vedeckých 

výstupov Slovenska sa produkuje práve v Bratislavskom regióne. Špeciálny dôraz na 
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financovanie vedy v Bratislavskom kraji je potrebný klásť aj z dôvodu budovania veľkých 

infraštruktúr v Brne. Ide pritom o blízky región, v ktorom navyše odpadajú jazykové 

prekážky.  

Odporúčania: 

 Pokračovať v tzv. „Bratislavskej výnimke“ -  v Európskej únii je pomerne bežné 

predĺženie výnimky, ktorá už bola raz udelená, pokiaľ pretrvávajú dôvody, pre ktoré 

vznikla – čo je prípad Bratislavského kraja. 

 

 Premyslieť a pripraviť programy na prilákanie a návrat výskumno-vývojových 

pracovníkov ako aj študentov, ktorí odišli študovať a pracovať do zahraničia. 

Jedným z faktorov je aj stav a financovanie VaV.  V prípade, že by nebol 

financovaný výskum a vývoj v Bratislavskom kraji aj v nasledujúcom programovom 

období, hrozí únik mozgov za kvalitnejšími podmienkami. 

Udržateľnosť výskumnej infraštruktúry 

V programovom období 2007 - 2013 boli vykonané pomerne veľké investície do 

výskumnej infraštruktúry, vďaka čomu sa podarilo na veľkom počte pracovísk 

zmodernizovať prístrojové vybavenie. Problém však ostáva, reálne využívanie týchto 

prístrojov na výskum a vývoj a to vzhľadom na nízke financovanie výskumu na národnej 

úrovni a neustále klesajúci rozpočet APVV. Veľká administratívna záťaž zároveň 

znemožňuje výskumníkom a vedcom v širšej miere participovať v projektoch rámcových 

programov.  

Odporúčanie:  

 Zamerať sa na systém udržateľnosti a prevádzky výskumných infraštruktúr a to 

prostredníctvom vypracovania národného programu, ktorý zanalyzuje možnosti 

financovania výskumu a vypracuje nástroje na ich uvedenie do praxe. Takýto 

program by mohol byť financovaný buď ako program APVV, alebo ako štátny 

program.  Zvláštny dôraz je potrebné klásť na riešenie problematiky starnutia a 

vyraďovania výskumných infraštruktúr (životný cyklus) a zabezpečenie kvalitných 

ľudských zdrojov pre ich využívanie.  

 Zabezpečiť maximálnu dostupnosti vybudovanej verejnej výskumnej infraštruktúry 

pre subjekty z podnikateľského sektora za účelom realizácie aplikovaného 

výskumu a podpory partnerskej spolupráce podnikateľského sektora a verejných 

výskumných inštitúcií. 

Podpora excelentného výskumu 

Slovenská republika značne zaostáva za ostatnými krajinami v podpore excelentného 

výskumu. Súčasný systém podporuje výskum a vývoj plošne, bez ohľadu na excelentnosť 

výskumníkov a výskumných tímov. Aj preto napríklad vzniklo 67 centier excelentnosti. 

Avšak v konkurencii s ostatnými krajinami náš výskum stráca. Odzrkadľuje sa to najmä  

na našich účastiach v 7.RP, kde dosahujeme jeden z najnižších počtov účastí.  

Odporúčanie: 
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Zamerať na podporu excelentných vedcov, tímov a organizácií, a to napríklad 

prostredníctvom nasledovných nástrojov: 

 Financovaním tých projektov z národných zdrojov, ktoré uspeli v hodnotení  ERC, 

ale neboli financované z dôvodu nízkeho rozpočtu. K takémuto kroku pristúpilo už 

17 krajín EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko. 

 Vytvorením národných schém, ktoré by kopírovali schémy ERC (typ podpory 

výskumu, spôsob výberu projektov a pod.). 

 Podporou integrovaných veľkých infraštruktúrnych projektov. Jedným zo 

základných dôvodov pre únik mozgov je práve nedostatočná infraštruktúra na 

výskum. Jej skvalitnením sa vytvoria podmienky na návrat slovenských vedcov zo 

zahraničia.  

Zlepšenie kvality ľudských zdrojov pre potreby VVaI na Slovensku 

 zlepšenie kvality univerzitného vzdelávania s cieľom zlepšenia kvality absolventov 

 zvýšenie miery spolupráce s priemyslom v oblasti procesu vzdelávania na 

všetkých jeho úrovniach 

 podpora mobily kvalitných ľudských zdrojov medzi sektormi prostredníctvom 

rôznych nástrojov (mentoring; výmenné programy a pod.) 

Cieľom hodnotenia v rámci M2 bolo zhodnotenie výskumno-vývojového a inovačného  

potenciálu  SR vo väzbe  na priority RIS3 SK a komplexné zhodnotiť plnenia cieľov RIS3 

SK vzhľadom na efektívnosť a dosahovanie výsledkov vo vzťahu k poskytnutému 

príspevku z národných zdrojov ako aj zo zdrojov EŠIF. 

Zhodnotenie výskumno-vývojového a inovačného  potenciálu 

Na základe analýzy celkového inovačného prostredia je možné konštatovať, že SR bude 

čeliť nutnosti prispôsobenia sa Priemyslu 4.0 vo všetkých rovinách, a to od  úrovne a 

systému vzdelávania, cez inovácie a digitalizáciu odvetví, až po vplyvy na trh práce, či 

požiadavky na kvalitu podnikateľského prostredia. 

Vysoká miera reindustrializácie a podielu priemyslu na HDP krajiny predstavuje 

do budúcnosti kľúčovú výzvu pre hospodársku politiku v spojitosti s digitálnou 

transformáciou, disponibilitou pripravenej a kvalifikovanej pracovnej sily, 

či pripravenosťou vzdelávacieho systému v SR. Vážnosť situácie ilustruje aj analýza 

OECD („Riziko automatizácie pre pracovné miesta v krajinách OECD“), ktorá SR zaraďuje 

medzi krajiny, ktorých pracovná sila patrí medzi najohrozenejšie z hľadiska 

nadchádzajúcej digitálnej transformácie. 

Na základe analýzy súčasného stavu a predpokladaného vývoja bude nie len pre oblasť 

VVI v nasledovnej dekáde primárnou výzvou adaptácia na dynamické zmeny, ale rovnako 

aj v oblasti ekonomiky, výroby, trhu práce, technológií, demografických zmien, životného 

prostredia, či prístupov k riadeniu 

Ambíciou SR do nasledovného obdobia v oblasti konkurencieschopnosti hospodárstva by 

tiež mala byť podpora investícií zvyšujúcich pridanú hodnotu s akcentom na podnikový 
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výskum a inovácie a vysokú technologickú vyspelosť, a tým podporovať celkový 

inovatívny potenciál SR na všetkých úrovniach. 

Z uvedeného dôvodu by nemali tvoriť predmet podpory v budúcom programovom období. 

Oblasti SR, v ktorých prevládajú priemyselné oblasti s najväčším poklesom by mali byť 

predmetom transformácie na oblasti s perspektívou rastu. 

Zabezpečenie dostupnosti verejnej výskumnej infraštruktúry pre vedecko-

výskumnú komunitu 

Identifikácia potreby zabezpečenia maximálnej možnej dostupnosti vybudovanej verejnej 

výskumnej infraštruktúry pre vedecko-výskumnú komunitu za účelom realizácie 

aplikovaného výskumu a podpory partnerskej spolupráce podnikateľského sektora a 

verejných výskumných inštitúcií. Poskytnutie kvalitnej, vysokovýkonnej infraštruktúry a 

aplikačného programového vybavenia vedecko-výskumnej komunite má pozitívny dopad 

na spoločensko-hospodársky význam z hľadiska dostupnosti a podpory pre vedeckých a 

výskumných pracovníkov najmä v preferovaných oblastiach materiálového výskumu, 

nanotechnológií, biotechnológií, moderných chemických technológií, biomedicíny a pod. 

Vybudovaná infraštruktúra a aplikačné programové vybavenie poskytujú široké možnosti 

pre vysokorýchlostné počítanie, veľké úložné kapacity, ako aj možnosti digitalizácie. 

Požiadavky vedecko-výskumných pracovníkov sú finančne náročné a ich centrálnym 

poskytnutím sa významne šetria vysoké náklady na ich obstaranie. 

Zhodnotenie prínosu OP VaV a OP KaHR k rastu VVaI potenciálu a rastu HDP v SR  

Hlavné zistenia pre čiastkové hodnotenie V1 a V4 sú nasledovné: 

 Chýbajúce záznamy z procesu nastavenia kvantifikovaných cieľov OP. 

Podstatným ponaučením sú chýbajúce záznamy z procesu nastavenia 

kvantifikovaných cieľov OP, ktoré by v mnohých prípadoch priniesli zdôvodnenie 

odchýlky skutočných hodnôt od nastavených plánov.  

 Nedostatočné stanovená údajová základňa.  

 Nekonzistentnosť zberu údajov a hodnôt v priebehu rokov - sledovanie a 

odpočtovanie MU prebehlo v rokoch 2014 - 2016 odlišne od roku 2017. 

 Neplnenie plánovaných hodnôt výkonnostného rámca (stanovených pre rok 

2018) k 31.12.2017. 

Pre stanovenie referenčných hodnôt bolo navrhnutých a otestovaných niekoľko variantov, 

z ktorých boli ako najvhodnejšie vybrané 2 varianty predikcie hodnôt merateľných 

ukazovateľov výsledku prioritných osí OP VaI. Obe varianty kopírujú vývoj čerpania 

v predchádzajúcom PO 2007 – 2013:  

Variant konzervatívny - predikuje napĺňanie hodnôt ukazovateľov berúc do úvahy 

východiskovú hodnotu OP VaI stanovenú v procese programovania. K tejto východiskovej 

hodnote sú pripočítané kalkulované prírastky hodnôt ukazovateľov. Kalkulácia prírastkov 

v jednotlivých rokoch  vychádza z posledného zaznamenaného prírastku ukazovateľa  

(rozdiel predchádzajúcich 2 rokov), z ktorého sú vypočítané aj hodnoty prírastkov 

nasledujúcich rokov v zmysle vývoja čerpania OP VaV.  Tento prístup bol zvolený 
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z dôvodu zmeny metodiky vykazovania hodnôt ukazovateľov v priebehu rokov 2014 – 

2017 a z toho vyplývajúcej nekonzistentnosti údajov. Skutočné dosiahnuté hodnoty 

ukazovateľov v týchto rokoch nebolo možné sčítať. Podľa usmernenia RO k tomuto 

problému bolo potrebné postupovať len zahrnutím posledných dosiahnutých hodnôt.  

Variant optimistický - predikuje napĺňanie hodnôt ukazovateľov berúc do úvahy 

východiskovú hodnotu OP VaI. K tejto východiskovej hodnote sú pripočítané kalkulované 

prírastky hodnôt ukazovateľov. Kalkulácia prírastkov v jednotlivých rokoch  vychádza 

z východiskovej hodnoty ukazovateľa stanoveného RO na začiatku PO 2014 - 2020, 

z ktorého sú vypočítané aj hodnoty prírastkov nasledujúcich rokov v zmysle vývoja 

čerpania OP VaV.  

Kalkulované referenčné hodnoty majú vzhľadom na poukázané nedokonalosti 

existujúceho monitorovacieho systému značné obmedzenia. Všetky hodnoty však brali do 

úvahy inštrukcie riadiaceho orgánu vo vzťahu k smerodajným dosahovaným hodnotám.  

Čo však je možné s istotou konštatovať je nízky pokrok v implementácii OP VaI, a teda aj 

nízka miera napĺňania hodnôt ukazovateľov. Referenčné hodnoty sa preto môžu zdať 

pomerne nízke vo vzťahu pôvodným hodnotám.  

Pri kalkulácii konzervatívneho variantu vo väčšine prípadov ukazovateľov sú očakávané 

hodnoty na konci PO nižšie ako plánované. To indikuje potenciálny problém nedosiahnutia 

výsledkov OP VaI u väčšiny ukazovateľov.  Ani v prípade pozitívneho vývoja a teda 

v prípade optimistického variantu, nie je možné očakávať splnenie všetkých plánovaných 

cieľových hodnôt ukazovateľov. Konkrétne hodnoty sú uvedené v M3. Detailný prehľad 

predikovaných hodnôt ukazovateľov v jednotlivých rokoch sa nachádza v jeho prílohe č. 

5 (Prehľad hodnôt merateľných ukazovateľov v rokoch, ďalej len Príloha 5). 

V nadväznosti na vyššie uvedené zistenia boli navrhnuté odporúčania na zlepšenie 

systematického prístupu k monitorovaniu OP v priebehu programového obdobia: 

 Na úrovni prijímateľov – definovať postup úpravy ukazovateľov  v prípade zmien, 

ktoré nemohli ovplyvniť, napr. zníženie NFP. 

 Na úrovni RO/SO – jednoznačne stanoviť metodiku tvorby, zberu, sledovania 

a hodnotenia ukazovateľov. Jednoznačne stanovený postup preventívne zabráni 

nekonzistentnosti zozbieraných údajov aj pri personálnych výmenách 

administratívnych kapacít zodpovedných za nastavenie, zber a vyhodnocovanie 

monitorovacích údajov. 

 Pravidelne vyhodnocovať plnenie ukazovateľov po každej výzve. 

 Špeciálnu pozornosť venovať monitorovaniu intervencií OP VaI z dôvodu absencie 

hodnotenia OP VaI od začiatku jeho realizácie.  

 Sústrediť sa na správne definovanie vhodných ukazovateľov pre PO 2021+, ktoré 

budú indikovať aj kvalitatívnu úroveň napĺňania cieľov OP. 

Začleniť kvalitatívne údaje merateľných ukazovateľov v oblasti VVaI do národnej sústavy 

MU, ktoré bude sledovať ŠÚ SR.  
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Pre potreby identifikácie príspevku jednotlivých projektov k doménam inteligentnej 

špecializácie riešiteľ odporúča: 

 stanoviť pravidlo, aby 1 projekt vykazoval príspevok len k 1 doméne inteligentnej 

špecializácie, to zn. žiadateľ pri predkladaní projektu identifikuje príspevok k 1 

doméne inteligentnej špecializácie (napr. podľa majoritného zamerania projektu, 

v prípade, že obsah projektu zasahuje do viacerých oblastí), 

 stanoviť jednoznačný identifikátor príspevku k doménam inteligentnej 

špecializácie na úrovni projektov, ktorý žiadateľ uvedie v rámci projektu (to zn. 

vypracovať číselník domén inteligentnej špecializácie, každá doména bude mať 

priradené číselné označenie – kód) 

 zaviesť takýto identifikátor v systéme ITMS, čo umožní filtrovať projekty podľa 

jednotlivých oblastí inteligentnej špecializácie. 
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 Analýza priemyselných parkov v Slovenskej republike, Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky, máj 2018 

 Ex ante hodnotenie OP Výskum a inovácie vrátane strategického 

environmentálneho hodnotenia - konečná správa, aktualizácia k 13.05.2014, IBS 

Slovakia a EUFC 

 Ex post hodnotenie dopadov implementácie Národného strategického 

referenčného rámca na dosiahnutie strategického cieľa NSRR, Záverečná správa- 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu   

 Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 

v programovom období 2014 – 2020, k 31.12.2017, ÚPVII SR 

 Metodický pokyn CKO č. 17, verzia 5 

 Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry SK Roadmap 2016 -  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry SK Roadmap 2019 

 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, verzia 6.0, 

Ministerstvo hospodárstva SR, jún 2014 

 Operačný program Výskum a inovácie, verzia 5, MŠVVaŠ SR a MH SR 

 Operačný program Výskum a vývoj, verzia 3.0, Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, jún 2015 

 Partnerská dohoda na roky 2014-2020, verzia 2.0  

 Pilotný projekt - príspevok k EÚ 2020 - výskum a vývoj Záverečná hodnotiaca 

správa - Úrad vlády SR  

 Pravidelné hodnotenie OP VaV za rok 2009, 2010, 2011-2012 -  Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 Pravidelné hodnotenie OP KaHR 2010 - Ministerstvo hospodárstva SR 

 Príloha č. 3 Vyhodnotenie plnenia všeobecnej EAK č. 7 Štatistické systémy  a 

akčné plány na jej splnenie 

 Správa o stave implementácie RIS3 SK, východiská pre revíziu RIS, 2019, ÚPVII 

SR 

 Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so 

zahraničím za rok 2015, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

6. Zoznam hlavných 

informačných zdrojov 
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 Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so 

zahraničím za rok 2016, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Výsledok rokovaní o partnerských 

dohodách a operačných programoch 

 Strategické hodnotenie OP KaHR - Ministerstvo hospodárstva SR 

 Súhrnná správa o aktivitách a výsledkoch hodnotení OP VaI za rok 2015, MŠVVaŠ 

SR, MH SR 

 Súhrnná správa o aktivitách a výsledkoch hodnotení OP VaI za rok 2016, MŠVVaŠ 

SR, MH SR 

 Súhrnná správa o aktivitách a výsledkoch hodnotení OP VaI za rok 2017, MŠVVaŠ 

SR, MH SR 

 Systém monitorovania a hodnotenia operačného programu Výskum a inovácie, 

programové obdobie 2014 - 2020, verzia 2 

 Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 7, CKO 

 Štandardy kvality hodnotenia EŠIF v programovom období 2014 – 2020 

 The road to results - Designing and Conducting Effective Development Evaluations 

- Linda G. Morra Imas, Ray C. Rist 

 Výročná správa o vykonávaní OP Výskum a inovácie za rok 2016, MŠVVaŠ SR, 

MH SR 

 Výročná správa o vykonávaní OP Výskum a inovácie za rok 2017, MŠVVaŠ SR, 

MH SR 

 www.nsrr.sk - údaje o čerpaní, prijímateľoch, teritoriálnom rozložení čerpania OP 

VaV 

 www.europa.eu - hodnotenia EK za oblasť výskumu a vývoja 

 www.statistics.sk 

 www.vedatechnika.sk 

 

 

 

http://www.nsrr.sk/
http://www.europa.eu/
http://www.statistics.sk/
http://www.vedatechnika.sk/
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Príloha č. 1: Menný zoznam hodnotiteľov 

Príloha č. 2: Časový harmonogram riešenia 

Príloha č.3: Procesná mapa - Previazanie rozsahu zadania 

Príloha č.4: Strategická výskumná infraštruktúra národného významu informácie 

(technologické vybavenie) 

Príloha č. 5: Prehľad hodnôt merateľných ukazovateľov v rokoch (samostatný dokument) 

Príloha č. 6: Celkový prehľad projektov podľa SK NACE kódov (samostatný dokument) 
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7.1. Príloha č. 1: Menný zoznam hodnotiteľov 

 

 

 

 

 

ID Meno, priezvisko Pozícia 

1 Mgr. Miroslav Holubec Kvalifikovaný expert č. 1 

2 Mgr. Marek Harakaľ Kvalifikovaný expert č. 1 

3 Ing. Jan Zajíček Kvalifikovaný expert č. 1 

4 Ing. Gabriel Rusznyák konzultant 

5 Ing. Peter Lukáč konzultant 
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7.2. Príloha č. 2: Časový harmonogram 

ID Názov aktivity Termín odovzdania 
Dátum prijatia 

objednávateľom 

Dátum 

schválenia 

objednávateľom 

Pripomienkové 

konanie do  
Poznámka 

1 
Prevzatie objednávky - zadávacieho listu 

č.1 
24/07/2018         

2 Harmonogram projektu 31/08/2018 31/08/2018   07/09/2018 5 pracovných dní 

3 Úvodná správa  14/09/2018 14/09/2018   21/09/2018 

5 pracovných dní na 

pripomienkovanie 

nevyhnutnou 

podmienkou je rozbor 

dostupných dátových 

zdrojov a ich 

poskytnutie zo strany 

RO OP VaI 

4 Pracovné stretnutie k Úvodnej správe 21/09/2018         

5 
Priebežné neformálne správy na mesačnej 

báze 
28/09/2018         

6 
Zapracovanie pripomienok zadávateľa do 

úvodnej správy 
28/09/2018 28/09/2018     

5 pracovných dní na 

zapracovanie 

7 
Pracovné stretnutia podľa potreby ad hoc 

k V1,V2,V3 
operatívne         

8 Schválenie úvodnej správy zadávateľom 05/10/2018    23/11/2019   
5 pracovných dní na 

schválenie 
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9 
Priebežné neformálne správy na mesačnej 

báze 
31/10/2018       

e-mailová komunikácia 

RO, SO 

10 

Odovzdanie výstupu - Míľnik I 

Zmapovanie aktuálnej situácie a 

výsledkov podpory  OP VaV a OP Val 

21/11/2018  21/11/2018 20/02/2019    

Následne 

pripomienkové 

konanie: 

10 dní na 

pripomienkovanie RO 

10 dní na zapracovanie 

pripomienok 

11 
Pracovné stretnutia podľa potreby ad hoc 

k V4,V5, 
operatívne         

12 
Priebežné neformálne správy na mesačnej 

báze 
30/11/2018         

13 
Priebežné neformálne správy na mesačnej 

báze 
28/12/2018         

14 
Priebežné neformálne správy na mesačnej 

báze 
31/01/2019         

15 

Odovzdanie výstupu - Míľnik 2 

Vytvorenie údajovej základne a 

referenčných hodnôt pre monitorovanie 

a rozvoj systému podpory VVal 

vychádzajúceho z cieľov a priorít RIS3 

SK Val 

28/02/2019 28/02/2019     

Následne 

pripomienkové 

konanie: 

10 dní na 

pripomienkovanie RO 

10 dní na zapracovanie 

pripomienok 

16 
Priebežné neformálne správy na mesačnej 

báze 
28/02/2019         

17 
Priebežné neformálne správy na mesačnej 

báze 
29/03/2019         
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18 
Pracovné stretnutia podľa potreby ad hoc 

k V6 
operatívne         

19 

Odovzdanie výstupu - Míľnik 3 

Zhodnotenie vyskumno-vyvojového a 

inovačného  potenciálu  SR vo väzbe  na 

priority RIS3 SK 

17/04/2019 17/04/2019     

Následne 

pripomienkové 

konanie: 

10 dní na 

pripomienkovanie RO 

10 dní na zapracovanie 

pripomienok 

 

 

7.3. Príloha č. 3: Procesná mapa - Previazanie rozsahu zadania 

 

ČASŤ MÍĽNIK   OČAKÁVANÉ VÝSTUPY HODNOTIACE OTÁZKY OČAKÁVANÝ VÝSTUP / 
NAVRHOVANÝ POSTUP 

M1 Zmapovanie 
aktuálnej situácie a 
výsledkov podpory  
OP VaV a OP Val 

V2 2. zmapovanie aktuálnej situácie po 
ukončení podpory projektov 
implementovaných v rámci OP VaV a OP 
KaHR, a to vo vzťahu ku všetkým 
sektorom (VŠ, SAV, podnikateľský, 
neziskový), ktoré vykonávajú aktivity 
v oblasti VVaI a boli podporené v PO 
2007 – 2013 

HO3. V rámci ktorých oblastí 
špecializácie definovaných RIS3 SK bola 
poskytnutá podpora z OP VaV a OP 
KaHR?                                                 
 
HO1. Aký je súčasný potenciál vedy, 
výskumu a inovácií (VVaI) v SR 
v nasledovných oblastiach: infraštruktúra 
(vzdelávacia, výskumná, NGO, 
podnikateľské VaV kapacity), technické 
vybavenie,  kapacity,    investície a ich 
zdroje,   oblasti rozvoja 

Tabulárny prehľad (porovnanie 
finančnej podpory OP VaV 
a vynaložených výdavkov podľa 
sektorov hospodárstva), ktoré 
vykonávajú aktivity v oblasti výskumu 
a inovácií. 
Identifikácia projektov za jednotlivé 
sektory s definíciou výstupov 
projektov. 
Časť výstupu bude využitá na 
vytvorenie metodiky k systému 
mapovania výskumnej infraštruktúry 
vo vzťahu k realizovaným projektom. 
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V3 3. zhodnotenie prínosu OP VaV a OP 
KaHR k rastu VVaI potenciálu a rastu 

HDP v SR 

HO4. Aké bolo regionálne rozloženie 
podpory VVaI potenciálu z OP VaV a OP 

KaHR? 

Tabulárny prehľad (porovnanie 
ukazovateľov/výstupov OP VaV a OP 
KaHR s jednotlivými sektormi 
hospodárstva. 
Riešiteľ zhodnotí dopady OP VaV , 
najmä PO 1 Podpora výskumu, vývoja 
a inovácií a PO 2 Podpora výskumu, 
vývoja a inovácií v BSK. V prípade OP 
KaHR budú zhodnotené prínosy v 
rámci opatrenia 1.1 Inovácie a 
technologické transfery, ktoré boli 
zamerané na malých a stredných 
podnikateľov. 

    

M2 Vytvorenie údajovej 
základne a 
referenčných hodnôt 
pre monitorovanie a 
rozvoj systému 
podpory VVal 
vychádzajúceho z 
cieľov a priorít RIS3 
SK Val 

V5 5.    zhodnotenie aktuálneho stavu 
kľúčových priemyselných odvetví SR 
s ohľadom na ich priorizáciu v RIS3 SK 
a medzinárodné súvislosti 

HO11. Ktoré oblasti špecializácie RIS3 
SK boli najviac podporované v rámci OP 

VaI a s akým efektom? 

Textový dokument s popisom 
parametrov kľúčových priemyselných 
odvetví SR s čiastočným zhodnotením 
ich priorizácie. 

V6 6. komplexné zhodnotenie plnenia cieľov 
RIS3 ako aj nastavenia opatrení a aktivít 
v rámci RIS3 SK vzhľadom na efektívnosť 
a dosahovanie výsledkov vo vzťahu k 
poskytnutému príspevku z národných 
zdrojov ako aj zo zdrojov EŠIF 

HO2. Akým spôsobom prispeli jednotlivé 
intervencie podporené zo zdrojov EÚ, 
zdrojov ŠR a iných zdrojov k plneniu 
opatrení RIS3 SK?                                                                                                                                                          
 
HO5.  Sú ciele RIS3 SK dosahované?                                                                   
 
HO6. Je prepojenie medzi cieľmi RIS3 
SK, čiastkovými cieľmi, opatreniami a 
definovanými aktivitami v rámci Policy mix 

Dokument so zhodnotením 
aktuálneho stavu pokroku v 
jednotlivých oblastiach špecializácie. 
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nastavený efektívne?                                                                                        
 
HO8. Sú všetky opatrenia a identifikované 
aktivity realizované v dostatočnej kvalite?                                                                                                                                                 
 
HO9. Sú potrebné úpravy jednotlivých 
nástrojov definovaných v RIS3 SK vo 
vzťahu k plneniu jej cieľov ? 
 
HO10. Aký je podiel implementácie 
opatrení definovaných RIS3 SK na raste 
HDP? 

M3 Zhodnotenie 
výskumno-
vývojového a 
inovačného  
potenciálu  SR vo 
väzbe  na priority 
RIS3 SK 

V1 1. stanovenie referenčných hodnôt, z 
ktorých bude vychádzať posúdenie 
konečných výsledkov a dopadov OP VaI 
v roku 2022 a stanovanie východísk pre 

podporu v PO 2021 – 2027 

HO12. Aká je miera realizovaných 
intervencií z OP VaI k plneniu 
referenčných hodnôt OP VaI? 

Návrh referenčných hodnôt 
Spôsob ich stanovenia 
Analýza realizovaných intervencií z 
OP VaI k plneniu referenčných hodnôt 
OP VaI na úrovni investičnej priority 
 
 

V4 4.    vytvorenie ucelenej dátovej základne 
pre monitorovanie a rozvoj systému 
podpory VaI vychádzajúceho z cieľov a 
priorít RIS3 SK 

HO1. Aký je súčasný potenciál vedy, 
výskumu a inovácií (VVaI) v SR 
v nasledovných oblastiach: infraštruktúra 
(vzdelávacia, výskumná, NGO, 
podnikateľské VaV kapacity), technické 
vybavenie,  kapacity,    investície a ich 
zdroje,   oblasti rozvoja                                                                 
 
HO7. Je inštitucionálna štruktúra systému 
riadenia VVaI na Slovensku nastavená 
efektívne a účelne? 

Súbor ukazovateľov RIS3 SK 
s vyhodnotením príspevku za OPVaI 
a časť výziev OPKaHR a OPVaV, 
ktoré prispievali k plneniu RIS3. 
Súbor ukazovateľov pre zhodnotenie 
plnenia čiastkových cieľov RIS3 (napr. 
počet spoločností, ktoré sa posunuli 
na vyššiu úroveň dodávateľského 
rebríčka, počet oblastí, v ktorých je 
Slovensko aspoň na úrovni priemeru 
podľa European Public Sector 
Innovation Scoreboard. 
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7.4. Príloha č. 4: Strategická výskumná infraštruktúra národného 

významu informácie (technologické vybavenie) 

Strategická výskumná infraštruktúra národného významu 

1) Univerzitný vedecký park SCIENCE CITY BRATISLAVA  

UVP je zameraný na aplikovaný výskum: 

 informačné a internetové technológie, cloud, elektroniku, fotoniku, energetiku 

a nanotechnológie,  

 elektrotechniku, automatizované a riadiace systémy, chemické inžinierstvo, 

stavebné inžinierstvo, 

 priemyselné biotechnológie (produkcia metabolitov využiteľných v potravinárskom, 

chemickom a farmaceutickom priemysle, ako aj v poľnohospodárstve 

(agrobiotechnológie) a ochrane životného prostredia, 

 biomateriály (biodegradabilné plasty, náhrady kožného krytu, biokompatibilné 

implantáty), bioremediačné technológie (ekobiotechnológie), biotechnologická 

dekontaminácia pôdy a vody,  

 energetické nosiče (biotechnológia výroby bioplynu z poľnohospodárskych 

odpadov, bionafta a bioetanol); bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb. 

SCIENCE CITY BRATISLAVA má nasledovné kľúčové pracoviská: 

Virtual desktop Cloud centrum 

Technické vybavenie : Cloud hardware a software 

 50 výpočtových uzlov, 

 celkovo 736 jadier, 

 11 TB pamäti RWM, 

 115 TB diskovej kapacity. 

Virtualizačné a cloudové prostredie: 

 IBM SmartCloud Provisioning, 

 Virtual Bridges VERDE, 

 2200 virtuálnych desktopov. 

Výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie UXI@FIIT 

Technické vybavenie/zariadenia:  

 20x Tobii X2-60 senzor sledovania pohľadu (angl. eyetracker), frekvencia snímania 

60 Hz,, 

 20x Creative Senz3D hĺbková kamera pre identifikovanie čŕt tváre a základných 

emócií, 

 20x výkonná pracovná stanica pre účastníka výskumu, 

 infraštruktúra pre hromadný zber a spracovanie dát z 20 pracovných staníc vrátane 

kontextu zberu dát (monitorovaná miestnosť, anotovanie význačných momentov 

zberu dát), 
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 Tobii TX300 senzor sledovania pohľadu, frekvencia snímania 300 Hz, 

 Tobii X2-60 senzor sledovania pohľadu, frekvencia snímania 60 Hz,  

 Tobii stojan pre mobilné zariadenia pre X2-60 senzor sledovania pohľadu, 

 Emotiv EEG headset pre monitorovanie synaptických potenciálov nervových buniek 

mozgu, 

 bezdrôtové TEA fyziologické senzory: EKG, vodivosť kože, teplota, tlak, dýchanie 

a ďalšie, 

 Creative Senz3D hĺbková kamera pre identifikovanie čŕt tváre a základných emócií, 

 infraštruktúra a priestory navrhnuté špeciálne pre realizáciu používateľských štúdií 

a ich pozorovanie tretími osobami pre PC, TV a pre mobilné zariadenia. 

Laboratory of carbon nanotubes and graphen 

 SEM Cold Cathode Microscope JEOL JSM 7500, 

 Raman Spectrometer (ISA-Jobin Yvon-Dilor-Horiba, 633 nm), 

 AUTOLAB PGSTAT128N with automatic Dosino system, 

 RF RIE etching system Plasma PE 200, 

 Linear antenna microwave CVD reactor, low temp large area (20x30cm) deposition 

(Scia systems), 

 Hot Filament CVD diamond reactor (home-made), 

 Microwave/Hot Filament CVD diamond reactor (home-made), 

 Arc Discharge Reactor for CNT Growth (home-made),  

 CVD Reactor for CNT Growth (home-made), 

 RTA - Rapid Thermal Annealing (home-made), 

 Evaporation equipment for thin films deposition (home-made), 

 Contact Angle Measurement System (home-made), 

 Helium leak detector HLT570 (Pfeiffer vacuum). 

Laboratory of composite biomaterials 

 Monokryštálový difraktometer s Cu mikro-fokusovaným zdrojom röntgenového 

žiarenia optickou fokusáciou na výstupe a Mo mikro-fokusovaným zdrojom 

röntgenového žiarenia. 

 Mikrovlnná vákuová pec 1800 °C. 

 FT Ramanov spektrometer s mikroskopom. 

Centrum pre nanodiagnostiku STU 

 Transmission Electron Microscope ARM 200F. 

 Auger Electron Spectrometer JAMP 9510 F. 

 Universal Vacuum Evaporation System Quorum 150T. 

 High Resolution Fine Sputter Coater JEOL JFC-2300HR . 

 Ion Mill Fishione 1050 TEM Mill. 

 Fischione Plasma Cleaner Model 1020. 

 Metallographic Grinder and Polisher Agar Scientific AGB9003. 

 Fishione Ultrasonic Disk Cutter Model 170. 

 Precision Saw Agar Scientific AGB9002. 

 Fishione Automatic Twin-Jet Electropolisher Model 110. 



 

 

 

 

Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR: Záverečná správa 

 

 246 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorej súčasťou je Univerzitný vedecký park 

STU Bratislava – SCIENCE CITY spolupracuje s renomovanými vedeckými inštitúciami po 

celom svete, ako napríklad s Univerzitou v Bergene, Technickou univerzitou v Drážďanoch, 

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, Vyatka State University - Rusko, University of 

Ferrara – Taliansko, Istanbul Bilgi University - Turecko, Univerzidade de Sao Paulo – 

Brazília, University of Pannonia – Maďarsko a ďalšími inštitúciami v Nemecku, Rusku, 

Poľsku, Českej republike. 

SCIENCE CITY prispieva k zlepšeniu podmienok na realizáciu špičkového, medzinárodne 

široko akceptovaného aplikovaného výskumu, podmienok pre medzinárodnú spoluprácu, 

spoluprácu s hospodárskou a priemyselnou praxou ako aj prenosu nových technológií a 

poznatkov do praxe. Stimuluje rozvoj podnikania a napomáha k vzniku inovatívnych malých 

podnikov a tým aj k zvýšeniu konkurenčnej schopnosti a k vyššej zamestnanosti v regióne. 

Výskum má úzke prepojenie s oblasťami špecializácie vlády SR i regiónov definovanými v 

Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK).  

2) Univerzitný vedecký park „CAMPUS MTF STU“ – CAMBO 

V priestoroch UVP STU Trnava - CAMBO je 7 hlavných laboratórií pre materiálový výskum, 

automatizáciu a IKT s niekoľkými ďalšími výskumnými pracoviskami zameranými napr. na 

výskum komplexných procesov (CCP), vývoj a projektovanie riadiacich systémov (PRS), 

distribuované systémy riadenia výrobných a technologických procesov (DSC), logické a 

sekvenčné riadenie (LOGIC) a pod. Okrem toho sa v UVP STU Trnava - CAMBO nachádza 

100 pracovní a priestor na rokovanie a rôzne technické a zabezpečovacie priestory (sklady, 

velín, prípravne, obrábacie centrum, IT serverovňa a pod.). Kapacitne je UVP STU Trnava 

- CAMBO naprojektovaný pre 150 stálych pracovníkov a približne 25 externých – spolu teda 

UVP ponúkne takmer 250 pracovných pozícií, pričom ponúka možnosť najmä realizácie 

projektov najmä vedecko-výskumným pracovníkom, ale aj učiteľom či študentom III. stupňa 

v rámci ich dizertačných prác. Aktuálne je UVP obsadený na 90 %. 

UVP STU Trnava - CAMBO má nasledovné kľúčové pracoviská: 

SlovakION - vedecké pracovisko materiálového výskumu s laboratóriami SlovakION: 

 Laboratórium technológií iónového zväzku – zariadenia a technológie umožňujú 

syntézu nových materiálov, kde dopujúci prvok je do substrátu vnášaný 

bombardovaním iónovým zväzkom, čo umožňuje dosahovať koncentrácie vysoko 

nad tzv. limit rozpustnosti prvku v substráte. Interakcie iónov s látkou majú za 

následok modifikáciu štruktúry substrátu, miešanie rozhraní vrstiev (napr. za účelom 

lepšieho previazania) a ďalšie fascinujúce efekty.  

 Laboratórium plazmatickej modifikácie a depozície – je zamerané na diagnostiku 

plazmy (charakteristika optických a elektrických vlastností), meranie parametrov 

plazmy (napr. elektrónová a iónová hustota), štúdium pohybu elektrónov a iónov v 

plazme, optickú emisnú spektroskopia iónov. 

 Laboratórium analytických metód. 

 Laboratórium počítačového modelovania. 

Medzi špičkové prístroje patria: urýchľovací systém s napätím až 6 miliónov voltov (MV) s 

vysokým prúdom zväzku vhodným pre analýzu iónovým zväzkom (IBA) a iónovú 
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implantáciu, viacúčelový 500 kV vzduchom izolovaný urýchľovací systém pre iónovú 

implantáciu, PIII – zariadenie pre iónovú implantáciu ponorením do plazmy pre trojrozmerné 

substráty a pre rovinné substráty, zariadenie pre povlakovanie nekovových terčov, 

predovšetkým oxidov a nitridov, pre optiku, elektroniku, fotovoltaiku a pre technológiu 

displejov. K dispozícii je zariadenie pre reaktívne jednosmerné impulzové magnetrónové 

naprašovanie, ako aj rádiofrekvenčný naprašovací systém pre naprašovanie kovových 

oxidov a izolujúcich materiálov. 

Vedecké pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov 

s laboratóriami - toto pracovisko umožní výskum v oblasti automatizovaného 

riadenia technologických a výrobných systémov, optimalizáciu existujúcich a vývoj 

nových algoritmov riadenia procesov, optimalizáciu rozhraní človek – stroj: 

 Laboratórium riadiacich systémov. 

 Laboratórium inteligentných metód riadenia Icim. 

 Laboratórium integrácie informačných a riadiacich systémov. 

SlovakION a UVP STU Trnava - CAMBO úzko spolupracuje s renomovanými vedeckými 

inštitútmi v Európe, ako napríklad Technická univerzita v Drážďanoch, či Fraunhofer inštitút 

v Karlsruhe a z dlhodobého hľadiska najmä iónovým centrom Helmholtz-Zentrum Dresden-

Rossendorf (HZDR). Významným výsledkom spolupráce so zahraničnými inštitúciami a 

presadzovaním sa v Európskom výskumnom priestore (ERA) je aj úspech vo výzve 

Teaming v európskych fondových výzvach, kde bolo EK poskytnuté financovanie a projekt 

skončil na 8-om mieste zo 131 celkovo hodnotených projektov. Na základe tejto desaťročia 

trvajúcej spolupráce sa postupnými krokmi realizuje aj spoločné Ion Beam Centrum s 

HZDR, ktoré by zdieľalo vedecké kapacity i infraštruktúru a mohlo byť tak komplementárne 

využívané na vedecko-výskumné úlohy domácimi či zahraničnými vedeckými inštitútmi a 

priemyselnými partnermi. Cieľom SlovakION (UVP STU Trnava - CAMBO) je stať sa 

popredným výskumným centrom v materiálovom výskume s použitím iónových a 

plazmových technológií v strednej a východnej Európe. 

SlovakION a UVP STU Trnava - CAMBO realizuje projekty zamerané na implantáciu či 

analýzu materiálov rôznymi metódami pomocou iónových zväzkov, naprašovanie či 

plazmovú implantáciu tenkých vrstiev, návrh nových materiálov, ale aj modelovanie, 

simuláciu či teoretickú chémiu, pripravuje SlovakION UVP STU spoločne s partnermi 

rôznych EU štátov (Nemecko, Belgicko, Fínsko, Švajčiarsko, Portugalsko, Francúzsko, 

Česká republika či Rakúsko), s uplatnením najmä v automobilovom a elektrotechnickom 

priemysle, IKT, ako aj biomedicíne či strojárenstve. Výskum má úzke prepojenie s 

oblasťami špecializácie vlády SR i regiónov definovanými v RIS3 SK 

3) Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave 

Výskum a vývoj na UVP UK je orientovaný do nasledovných oblasti VaV: 

Genomika a proteomika pre biomedicínsky výskum na úrovni renomovaných svetových 

výskumných laboratórií. Súčasťou laboratórií sú sekvenátory 2. generácie (NGS) založené 

na technológií spoločnosti Illumina, ktoré v súčasnosti predstavujú najlepšie riešenie pre 

precízne stanovenie genomickej variability až na úroveň jedného nukleotidu. Využívanie 

postupov a metód systémovej biológie pri heterologickej experesii a produkcii 
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rekombinantných proteínov a iných biologicky aktívnych látok s potencionálom ich ďalšieho 

využitia v biotech – farmaceutickom priemysle, využívanie a design nových expresných 

systémov, optimalizácia „down-stream“ procesov, s potenciálnym výstupom ako servisné 

riešenie žiadanej heterologickej expresie, vývoj proteinových čipov a pod. 

Metabolomika je súčasťou tzv. personalizovanej medicíny (Medicína 21. storočia), ktorá je 

zameraná na individualizáciu vyhľadávania, prevencie či terapie porúch a ochorení. 

Skúmanie metabolických dráh a jednotlivých zložiek metabolómu súčasnými metódami 

analytickej chémie, biochémie a molekulárnej biológie umožňuje čoraz viac takýto 

individuálny prístup k pacientom. Súčasné kombinované analytické metódy a integrácia 

výskumu viacerých disciplín umožňujú nielen individualizáciu vyšetrení, ale podstatným 

spôsobom rozširujú paletu porúch a ochorení organizmu, ktoré dnes vieme vyhľadávať, 

identifikovať a diagnostikovať. Cieľom výskumu je rozšírenie doterajších poznatkov v oblasti 

metabolomiky a nové, zamerané špecificky na prípravu ucelených metód vyhľadávania, 

 diagnostiky a skríningu takých vybraných skupín humánnych ochorení, akými sú 

 metabolické, endokrinologické, neurologické a ďalšie. 

Nové látky a materiály pre diagnostiku je súčasťou tzv. personalizovanej medicíny 

(Medicína 21. storočia), ktorá je zameraná na individualizáciu vyhľadávania, prevencie či 

terapie porúch ochorení. Skúmanie aktuálneho stavu organizmu umožňuje čoraz viac 

individuálny prístup k nemu. Súčasné metódy a integrácia výskumu viacerých disciplín 

umožňujú nielen individualizáciu vyšetrení, ale podstatným spôsobom rozširujú paletu 

porúch a ochorení organizmu, ktoré dnes vieme vyhľadávať, identifikovať a diagnostikovať. 

Súčasťou a potrebou takýchto moderných výskumných, vyhľadávacích či diagnostických 

postupov sú i príslušné špeciálne látky a materiály bez ktorých nie je ich realizácia možná. 

Ako príklad takýchto látok a materiálov môžu slúžiť značené látky a materiály používané 

ako štandardy alebo materiály používané v biosenzoroch a pod. Cieľmi výskumu sú: 

- rozšírenie doterajších poznatkov v oblasti látok a materiálov používaných na 

výskumné či diagnostické účely, 

- nové látky a materiály, zamerané špecificky na použitie v molekulárnej medicíne. 

Biotechnológie patria už niekoľko desaťročí k najvýznamnejším technológiám nielen vo 

výskume, ale aj v praxi. Mimoriadny rozsah a tempo pribúdania nových poznatkov v tejto 

oblasti z nej robia jednu z najperspektívnejších oblastí ďalšieho rozvoja. Medicína a životné 

prostredie sú svojim obsahom priamo predurčené ako prostredia v rámci ktorých sa 

biotechnológie rozvíjajú ako výskumná disciplína, ale aj ako prostredia, ktoré nevyhnutne 

potrebujú biotechnológie a ich výsledky na svoj vlastný rozvoj. Bez biotechnológií by oba 

tieto sektory nemohli fakticky pôsobiť, resp. ich stav by zodpovedal podmienkam starším 

ako sto rokov. Preto sa táto aktivita stala organickou a integrálnou súčasťou projektu UVP 

UK – medzi jej ciele patria: 

- návrh a výber konkrétnych rekombinantných proteínov a peptidov s terapeutickým 

potenciálom (napr. rekombinantný ľudský rastový hormón, rekombinantný ľudský 

trombín, špecifické proteázy, peptidy a priemyselne využiteľné rekombinantné 

enzýmy),  

- konštrukcia vlastných expresných systémov pre heterologickú expresiu (produkciu) 

rekombinantných proteínov a peptidov, 
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- izolácia fágov a vytvorenie ich zbierky využiteľných v medicínskej praxi ako aj v 

potravinárskom priemysle,  

- výskum v oblasti fytoremediácie a fixácie CO2 v biomase s cieľom jeho praktických 

aplikácii jeho výsledkov. 

Environmentálna medicína sa postupne stáva riadnou súčasťou starostlivosti o životné 

prostredie ako disciplína, ktorá integruje poznatky z viacerých výskumných či aplikovaných 

odborov. Integrovaný prístup ku krajine a človeku v nej umožňuje hľadať a nachádzať 

komplexné riešenia, ktoré zachovávajú a udržujú kvalitu krajiny a zároveň umožňujú aj 

udržať rozvoj a kvalitu života človeka. Cieľom výskumu je: 

- vývoj metód a postupov detekcie, minimalizácie a prevencie negatívnych vplyvov a 

dosahov biotických, ako aj abiotických faktorov pôsobiacich v antropizovaných 

ekosystémoch na zdravie obyvateľstva. 

Geografický info–systém a environmentálne zdravie – informatizácia výskumu, jeho 

aplikácií a transferu poznatkov do praxe je už dávno integrálnou súčasťou týchto činností. 

Ich komplexnosť a komplexnosť dnešných riešení nie je možná bez príslušnej informačnej 

technológie. V oblasti životného prostredia, ale aj medicíny a ostatných odborov, vrátane 

národnej ekonomiky, národných politík a socioekonomického rozvoja spoločnosti sú dnes 

geografické informačné systémy základným prostredím a nástrojom (hoci v našich 

podmienkach nie dostatočne a efektívne využívaným). Cieľom výskumu je: 

- využitie technológií geografických informačných systémov (GIS) na integráciu, 

analýzu a sprístupnenie environmentálnych údajov a verejných údajov o 

indikátoroch a zdravotnom stave populácie, 

- vývoj informatických nástrojov na hodnotenie vplyvu rizikových faktorov životného 

prostredia na zdravie populácie.  

V priestoroch UVP UK je cca 80 laboratórií (laboratóriá pre biotechnológiu, molekulárnu 

biológiu, genetiku, chémiu, mikrobiológiu, virológiu, fyziológiu, etológiu, bunkovú biológiu, 

fyziológiu rastlín, pre environmentálnu medicínu a GIS). Okrem toho tu je 50 pracovní a 

priestorov na rokovanie a rôzne technické a zabezpečovacie priestory (sklady, prípravne, 

IT serverovňa a pod.). Kapacitne je UVP UK naprojektovaný pre 149 stálych pracovníkov a 

približne 100 externých – spolu teda UVP UK ponúkne takmer 250 pracovných pozícií. 

Aktuálne je UVP UK obsadený na 55 %. 

Budova UVP UK je vybavená novými a unikátnymi zariadeniami pre výskum v oblasti 

biomedicíny, biotechnológií a enviro-medicíny.  

 Laboratórium pre proteomiku, 

 Laboratórium pre genomiku, 

 Laboratórium pre metabolomiku, 

 Laboratórium pre biotechnológie, 

 Laboratórium pre environmentálnu medicínu, 

 Geologické a geofyzikálne systémy, 

 Laboratórium pre GIS. 
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V rámci jednotlivých laboratórií sa nachádzajú napríklad výskumné unikátne prístroje a 

zariadenia: 

 Vysoko rozlišovací hmotnostný spektrometer: Orbitrap FusionTM TribridTM s DART 

SVP Technologies, 

 Hmotnostný spektrometer s vysokým rozlíšením pre plynovú chromatografiu, 

 Zariadenie na sekvenovanie komplexného genómu: Illumina NextSeq 500 Desktop 

Sequencer, 

 Konfokálne fluorescenčné zariadenie: Mikroskop Olympus FV-1200 s TIRF a FLIM 

od Picoquant, 

 Skenovacie zariadenie pre microarraye: GeneChip Scanner 3000 7G. 

Od svojho vzniku je UVP UK členom globálnej siete vedeckých parkov International 

Association of Science Parks and Areas of Innovation so sídlom v Malage (Španielsko). V 

novembri 2015 UVP UK podpísal Dohodu o vybudovaní nového vedecko-výskumného a 

servisného centra so spoločnosťou ZTE Corporation (Čína). 

4) Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava 

Súčasťou UVP sú laboratóriá s prístrojovým vybavením na moderný biomedicínsky 

výskum, vrátane prístrojového vybavenia na: 

 Biozobrazovanie, napr. mikroskop na cytogenetickú analýzu, Image Stream, BD 

Facs AriaTM Sorter a vozík s fluidikou k FACS Aria; zariadenie na kombinované 

snímanie fluorescenčného, luminiscenčného signálu v kombinácii s mikro CT (IVIS); 

pokročilá RTG zostava pre štúdium bionanomateriálov a bionanoštruktúr. 

 Genomiku, napr. genetický analyzátor ABI 3500 s príslušenstvom SeqScape 

Software a Gene Mapper Software/modul pre sekvenovanie a fragmentačnú 

analýzu; prístroj na merania DNA a RNA v malých objemoch-NanoDrop2000c; 

systém na masívne paralelné sekvenovanie nukleových kyselín; prístroj na 

ultrazvukovú analýzu Acuson X300PE. 

 Proteomiku, napr. ESI-QTOF, ESI QTRAP a MALDI-TOF/TOF hmotnostný 

spektromet, nano kapilárne ultravysokoúčinné chromatografické jednotky (UHPLC), 

kompletný systém na vysokoúčinnú gradientovú kvapalinovú chromatografiu 

(HPLC), elektrochemický detektor  pre  HPLC  systém, FPLC, plnoautomatický 

systém na preparatívnu purifikáciu bioaktívnych makromolekúl, kompletné 

zariadenie na digitalizáciu a obrazovú analýzu fluorescenčne farebných gélov, 

plynový chromatograf s hmotnostnou detekciou, zariadenia pre dvojrozmernú 

elektroforézu. 

 Klinický výskum, napr. systém na analýzu kardiovaskulárnych, metabolických, 

pulmonálnych a psychofyziologických parametrov založený na kontinuálnom meraní 

tlaku, zázname EKG a dýchania, nepriamej kalorimetrii, bicyklovej ergometrii s 

analýzou plynov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že partnermi sú popredné pracoviská v oblasti biomedicínskeho 

výskumu zo SAV a UK, UVP BIOMED má rozsiahle väzby na Európsky výskumný priestor 

(vrátane niekoľko desiatok spolupracujúcich pracovísk) najmä v súvislosti s účasťou vo 

veľkých projektových konzorciách Rámcových programov EÚ, t. j. FP6/FP7, COST, ERA-

NET a programov Horizon2020. 
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 Spoločensko-hospodársky prínos UVP BIOMED spočíva najmä v tom, že v ňom 

dochádza ku koncentrácii vedeckých kapacít podieľajúcich sa na riešení problémov 

základného a aplikovaného výskumu v oblasti biomedicíny. Tento výskum je 

primárne zameraný na moderné civilizačné ochorenia, akými sú nádorové choroby, 

choroby srdcovocievneho systému, poruchy metabolizmu ako napr. cukrovka, 

obezita alebo poruchy imunity a ktoré sú nielen medicínskym, ale aj spoločenským 

a ekonomickým problémom. Výskum sa okrem iného zameriava aj na využitie 

pokročilých terapií napr. pomocou kmeňových buniek, či vývoj najmodernejších 

diagnostických postupov s využitím sekvenovania ľudského genómu a iných 

molekulárnych analýz. 

5) Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou 

znalostných technológií 

UVP TECHNICOM selektívny výber kľúčových laboratórií resp. pracovísk (centier): 

oblasť informačných a komunikačných technológií:  

 Laboratória počítačových sietí a počítačových architektúr, 

 Integrovaná platforma centier VaV inteligentných technológií, komponentov a 

systémov  pre „smart“ výrobu a služby, 

 Komplexné laboratórium pre VaV rečových komunikačných systémov, 

 Laboratórium inteligentných rozhraní komunikačných a informačných Systémov 

(LIRKIS), 

 Laboratórium diaľkového prieskumu zeme, 

 Platforma pre VaV konceptov „SmartData“, Laboratórium vnímania a kognície. 

oblasť elektrotechniky, automatizácie a riadiacich systémov:  

 Laboratórium senzorových a bezdrôtových technológií, 

 Centrum integrovaného VaV progresívnych materiálov a technológií pre 

automobilovú elektroniku. 

oblasť strojárstva:   

 Laboratórium odporovej tenzometrie a kvantifikácie zvyškových napätí (RESTAN), 

 Laboratórium proteomiky a biomechaniky, 

 Skupina deviatich laboratórií pre oblasť mechanických a technologických skúšok a 

pre oblasť spájanie a povrchové úpravy, 

 Laboratórium reverzného inžinierstva, 

 Budované prototypové a inovačné centrum (komplexný „FabLab“ pre vývoj a 

realizáciu  VaV prototypov).   

oblasť stavebného inžinierstva:  

 Integrované centrum špičkového VaV so zameraním na: inteligentné nosné 

konštrukcie a inteligentné stavby, koncipované na báze znalostných systémov, a na 

sofistikované a progresívne koncepty v architektúre a staviteľstve navrhované v 

prostredí virtuálnej reality, 

 Integrované (12 laboratórií) Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných 

systémov obnoviteľných zdrojov energií (Centrum VUKONZE).  

oblasť environmentálneho inžinierstva:  
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 Sieť laboratórií CEV získavania a spracovania zemských zdrojov so zameraním na 

VaV procesov ich: získavania, úpravy, spracovania , recyklácie a na vývoj nových 

materiálov, 

 Svetovo uznávané laboratórium VaV riadiacich systémov pre produkciu založených 

na operátoroch neceločíselného rádu, 

 Fyzikálne laboratórium DYNACOOL.  

Uvedené VaV laboratória a pracoviská sú vybavené adekvátnou VaV technológiou, ktorá 

je cielene vytváraná odpovedajúcimi investíciami zo štrukturálnych fondov EU (prehlaď 

unikátnych zariadení a prístrojov: http:technicom.tuke.sk/vybavenie). 

6) Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity 

V priestoroch UVP UNIZA je 15 špecializovaných laboratórií (laboratóriá pre výskum 

inteligentných dopravných systémov, ochrany objektov, monitorovania vitálnych 

parametrov, laboratórium krízových stavov v doprave, testovacie zariadenie MAHA, lab. 

zamerané na kamerové systémy a laserové merania,...). Okrem toho tu je 25 kancelárií a 

pracovní, 3 rokovacie miestnosti a rôzne technické a zabezpečovacie priestory (sklady, 

prípravne, IT serverovňa a pod.). Kapacitne je UVP UNIZA naprojektovaný pre 120. 

Aktuálne je UVP obsadený na 75 %. 

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline  má nasledovné kľúčové pracoviská: 

Medzi špičkové laboratória patria:  

 Laboratórium pre výskum vplyvu ľudského faktora na riadenie, prevádzku a 

bezpečnosť dopravných systémov. 

 Laboratórium pre výskum a vývoj optimalizačných algoritmov pre analýzu 

dopravného systému a pre riadenie cestnej dopravy - Smart City laboratórium. 

 Laboratórium pre výskum a vývoj informačných mobilných systémov pre zber, 

analýzu a vyhodnocovanie anonymizovaných dát zo senzorov. 

 Laboratórium pre výskum systémov ochrany objektov kritickej infraštruktúry. 

 Laboratórium pre výskum a vývoj riadiacich systémov pre inteligentné parkoviská. 

 Laboratórium pre vývoj  technológií a materiálov pre nové prvky a senzory v 

dopravnej a výrobnej infraštruktúre. 

 Laboratórium pre inovatívne systémy monitorovania vitálnych parametrov. 

 Laboratórium pre výskum  v oblasti systémov riadenia toku energie v elektromobile, 

bezpečnostné a komunikačné systémy. 

 Laboratórium pre výskum  v oblasti systémov dopĺňania energie a testovania 

parametrov elektrických pohonov. 

 Dátové centrum. 

Medzinárodné aktivity a spolupráca UVP UNIZA je nevyhnutným predpokladom rozvoja 

jeho hlavných činností. Sústreďuje sa hlavne na spoluprácu v rámci medzinárodných 

programov s cieľom plnohodnotného zapojenia sa do európskeho a svetového 

výskumného priestoru. Základnou súčasťou medzinárodnej spolupráce sú spoločné 

projekty so zahraničnými partnermi, aktivity v oblasti Rámcových programov výskumu 

a vývoja EU, samostatné projekty dvojstrannej spolupráce a účasť vo významných 

medzinárodných sieťach a tímoch. UVP UNIZA sa súčasne aktívne zapája aj do riešenia 
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medzinárodných projektov zameraných na podporu medzinárodných kontaktov, 

krátkodobých a dlhodobých stážach zamestnancov aj mimo mobilitných programov. 

Špecifické ciele projektu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline sú: 

 zvyšovanie inovačnej kultúry, rozsiahla podpora aplikovaného výskumu a transferu 

poznatkov do praxe a podpora regionálneho znalostného a inovačného rozvoja, 

 vybudovanie fyzickej infraštruktúry vedeckého parku ako jednotného 

technologického celku, 

 realizácia špičkového výskumu a vývoja v oblasti inteligentných dopravných a 

výrobných systémov. 

7) MEDICÍNSKY UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK V KOŠICIACH (MEDIPARK)  

MEDIPARK je univerzitná výskumná infraštruktúra pre biomedicínsky výskum v niekoľkých 

oblastiach medicíny:  

farmakogenetika a individualizácia liečby so zameraním na: 

 štúdium markerov asociovaných s terapeutickým účinkom a nežiaducimi účinkami 

liečiv a na význam antiangiogénnych liečiv,  

 mechanizmy fotodynamickej liečby nádorov,  

 genetické markery nádorových chorôb, mechanizmy bunkovej smrti a 

medzibunkových interakcií, 

 prínos inovačných postupov v liečbe onkologických chorôb.  

metabolizmus – ateroskleróza – starnutie so zameraním na:  

 úlohu bunkového stresu v mechanizmoch bunkovej smrti pri procesoch 

asociovaných so starnutím, 

 interakciu genotypu a prostredia v mechanizmoch prispievajúcich k poruchám 

metabolizmu, vzniku diabetu a aterosklerózy,  

 bunkové mechanizmy porúch metabolizmu a aterosklerózy a klinické prejavy 

aterosklerózy a ich dopad na zdravotný stav obyvateľstva.  

neurovedy so zameraním na: 

 regeneračné mechanizmy po traumách miechy,  

 neurodegeneračné a neuroreparačné mechanizmy, klinické prejavy a komplikácie 

neurologických ochorení.  

regeneračná medicína so zameraním na: 

 štúdium inovačných možností regenerácie a reparácie kostných, kĺbových a 

chrupkových tkanív po úraze a pri degeneračných a autoimunitných ochoreniach, 

využitie kmeňových buniek a bioinžinierstva v regeneračnej medicíne.  

zoonózy a významné infekčné choroby so zameraním na: 

 významné infekčné choroby z pohľadu epizootológie, skvalitnenia ich laboratórnej 

diagnostiky a prevencie, 

 inovačné prístupy v preventívnych opatreniach, diagnostike a liečbe významných 

infekčných chorôb v humánnej medicíne. 
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V priestoroch UVP MEDIPARK je cca 60 laboratórií (laboratóriá pre biotechnológiu, 

molekulárnu biológiu, genetiku, chémiu, bunkovú biológiu, experimentálnu medicínu atď.). 

Okrem toho tu je 60 pracovní a priestor na rokovanie a rôzne technické a zabezpečovacie 

priestory (sklady, prípravne, IT serverovňa a pod.). UVP má k dispozícií pripravené 

priestory pre zverinec malých laboratórnych zvierat. Okrem výskumnej infraštruktúry 

MEDIPARK disponuje v prízemných priestoroch vlastným datacentrom s úložiskom dát, 

každé poschodie, resp. pracoviská majú samostatnú IT miestnosť.  Kapacitne MEDIPARK 

vytvára priestor pre cca 200 pracovníkov. Aktuálne je UVP MEDIPARK  obsadený na 0 % 

nakoľko prebieha II. fáza projektu. 

Samotný UVP MEDIPARK je tvorený ako jednotná technologická štruktúra v budove 

teoretických ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ, na Triede SNP 1 v Košiciach a je vybavený 

špičkovými VaV prístrojmi (ich užší výber uvedený nižšie). 

Farmakogenetika a individualizácia liečby - v rámci tohto vedeckého zamerania boli 

vybudované laboratóriá, ktoré sú umiestnené v budove UPJŠ LF na Triede SNP 1 v 

Košiciach: 

 Laboratórium pre prácu s bunkami a bunkovými kultúrami. 

 Laboratórium prietokovej cytometrie a imunofenotypovej a cytogenetickej analýzy. 

 Laboratórium experimentálneho štúdia angiogenézy. 

 Laboratórium štúdia nových protinádorových liečiv. 

 Laboratórium štúdia génových polymorfizmov. 

Farmakogenomické laboratórium je zamerané na štúdium otázok týkajúcich sa terapie a 

rezistencie na protinádorové liečivá a štúdium nových, potenciálnych protinádorových liečiv 

zo skupiny prírodne sa vyskytujúcich látok. Laboratórium disponuje nevyhnutnou 

analytickou infraštruktúrou a širokou škálou metodík. Novou problematikou riešenou v rámci 

spomínaných tém je experimentálne ovplyvnenie angiogenézy ako jedného z možných 

cieľov účinku protinádorových látok. Ďalšou oblasťou výskumu je štúdium génových 

polymorfizmov v súvislosti s incidenciou a terapiou vybraných nádorov. V spolupráci s 

klinickými pracoviskami sa v laboratóriu vykonáva imunofenotypová a cytogenetická 

analýza hemato-onkologických ochorení. 

Prístrojové vybavenie laboratórií: 

Prietokový cytometer FACSCalibur , Prietokový cytometer FACSCanto, Invertovaný 

automatizovaný mikroskop Leica DMI6000B, Motorizovaný bádateľský mikroskop – Nikon 

eclipse Ni-E, Motorizovaný bádateľský mikroskop s farebnou kamerou – Nikon Eclipse Ni-

E, LMD6500 laserový mikrodisekčný systém + príslušenstvo, Light Cycler 2.0+PC zostava 

HPrp5700, Mikroplatničkový reader s digitálnym zobrazovacím systémom – model Cytation 

3, Real – Time PCR systém (7500 fast Real-time PCR system), Gradientový termocyklér C 

1000, Zobrazovací systém IS4000MMPRO, Bioanalyzér Agilent 2100, Elektroforetická 

aparatúra, Purifikačný chromatografický systém, Blottovacia komora, Spektrofotometer 

μQuant. 

metabolizmus – ateroskleróza – starnutie 

 Centrum translačného výskumu respiračných a metabolických chorôb - vzniklo z 

potreby realizácie vedeckých zámerov „from the bench to the bedside“ (z laboratória 
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k pacientovi) orientovaných na štúdium vplyvu hypoxie na metabolické procesy od 

úrovne buniek, cez úroveň tkanív a orgánov po úroveň organizmu (pacienta). 

Unikátnosť klinického výskumného pracoviska spočíva v paralelnom sledovaní 

početných fyziologických funkcií organizmu počas bdenia i počas spánku, s ich 

následným počítačovým spracovaním, a s nadväznosťou na laboratóriá základného 

výskumu (molekulárno-biologické a biofyzikálne laboratóriá). Komplexnosť 

vybavenia i výskumného zámeru je unikátna i v kontexte podobných pracovísk v EÚ. 

neurovedy 

 Laboratórium pre behaviorálne testovanie malých laboratórnych zvierat. 

 Laboratórium svetelnej a fluorescenčnej mikroskopie. 

 Laboratórium elektrofyziologických meraní. 

Prístrojové vybavenie laboratórií: univerzálny počítačový systém Ethovision XT od firmy 

Noldus, CatWalk of firmy Noldus, prístroj na meranie citlivosti čuchu (olfactometer, Knosys, 

USA), prístroj na meranie termálnej citlivosti labky (hot/cold plate, Ugo Basile) alebo 

chvosta (tail flick test, Ugo Basile), fluorescenčné mikroskopy s digitálnymi kamerami 

(Olympus, Leica), Slide Scanner (Aperio, Leica), 4 a 8 kanálové prevodníky signálu 

(Powerlab 4/35 a Powerlab 8/35) s univerzálnym modulárnym programovým vybavením pre 

analýzu väčšiny elektorfyziologických (LabChart 7), diferenčné zosilňovače s vysokým 

vstupným odporom (DP-311, Warner Instruments), biosilňovače, snímače krvného tlaku a 

telesnej teploty (ADinstruments), stimulátory (DS3, DS4, Digitimer), systém na udržiavanie 

stálej telesnej teploty (ML295/R), systém pre snímanie metódou terčíkového zámku (patch 

clamp), ktorého hlavné komponenty sú priamy fluorescenčný mikroskop (DM6000FS, 

Leica), mikromanipulátor (MP-285, Sutter), zosilňovač (Multiclamp 700B, Molecular 

Devices), jednotku styku s počítačom (Digidata 1440A), program pre snímanie a hodnotenie 

registrácii (pClamp), antivibračný stôl (TMS), systém spätnoväzobného ohrevu, ťahač 

sklenených mikropipiet (P-97, Sutter), pH meter a osmometer na meranie pH a osmolarity 

roztokov (Osmomat 030-D). 

regeneračná medicína 

 Laboratórium bunkových a tkanivových kultúr. 

 Laboratórium aditívnych biomedicínskych procesov. 

Prístrojové vybavenie laboratória aditívnych biomedicínskych procesov: 

Zariadenie pre aditívnu výrobu z kovu pre medicínske účely technológiou SLM Mlab Cusing 

machine (Concept Laser, Nemecko), zariadenie pre aditívnu výrobu referenčných a 

anatomických dielov z plastu Fortus 450mc (Stratassys-Objet, USA-Izrael), 3D bioplotter 

pre 3D tlač biologických materiálov, nosičov a rezorbovateľných nosičov s bunkami. 

zoonózy a významné infekčné choroby 

 Pracovisko MEDIPARK na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach, Komenského ul. 73 - pavilón univerzitnej veterinárskej nemocnice, ktorý 

je zariadený modernou chirurgickou a diagnostickou technikou. Ide o komplexne 

vybavené operačné sály, pôrodnícke sály, diagnostické laboratóriá, rtg ambulanciu, 

onkologickú ambulanciu, traumatologickú endoskopiu, anesteziologicko-



 

 

 

 

Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR: Záverečná správa 

 

 256 

resuscitačné zariadenia, fyzioterapetickú ambulanciu a sterilizačné jednotky. 

Univerzitná veterinárnu nemocnica je vybavená prístupovými systémami CCTV, 

ACCESS a IPT. Komplexná technologická infraštruktúra umožňuje vykonávať 

najnáročnejšie invazívne zákroky na zvieratách, tak pre terapeutické účely, ako aj 

pre účely vedeckých štúdií.  UVLF participuje na aktivite aj prostredníctvom 

excelentného aplikovaného výskumu a vývoja zapojením do 5. CORE programu, 

ktorý je venovaný problematike zoonóz a významným infekčným chorobám. 

 Nakoľko UVP MEDIPARK Košice svoju činnosť začína, je medzinárodná spolupráca 

viazaná skôr na členstvo v medzinárodných organizáciách (MetGen, European 

Sleep Apnoea Database (ESADA), COPDAUDIT European Respiratory Society, 

Central Eastern European (CEE) AAT NETWORK, COPD Platform - POPE study 

Phenotypes of COPD in Central and Eastern Europe) a kliniky a oddelenia, z ktorých 

MEDIPARK vychádza. V oblasti regeneračnej medicíny bola už v minulosti rozvinutá 

spolupráca s niekoľkými americkými pracoviskami (University of Illinois at Chicago, 

kde bola rozvinutá spolupráca na poli transplantológie pankreatických ostrovčekov; 

Case Western Reserve University - National Center for Regenerative Medicine v 

Cleveland, Ohio, USA a Tissue Banks International, Baltimore v oblasti 

transplantácie tkanív a buniek). Katedra biomedicínskeho inžinierstva TUKE buduje 

spoluprácu s Technickou univerzitou v Maribore, Slovinsko a tvoria sa vzťahy s 

Medical Valley v Erlangene, Nemecko. Taktiež je naďalej rozvíjaná už existujúca 

spolupráca s firmou AUTODESK (USA). Ústav farmakológie UPJŠ LF buduje 

spoluprácu s University of the Basque Country and the BCMaterials in Bilbao, Spain 

v oblasti personalizácie terapie nádorových ochorení s použitím magnetických 

nanočastíc. Je predpoklad, že táto spolupráca vyústi do podania spoločného 

projektu v rámci Horizontu 2020. prostredníctvom partnera má UVP MEDIPARK 

etablovanú spoluprácu s nasledovnými významnými vedcami a pracoviskami: Prof. 

Dr. W. McNicholas (ESADA co-chair), University College Dublin, Írsko, Prof. P. Levy, 

vedúci Lab. hypoxie, Fourier University, Grenoble, Francúzsko, Prof. Dr. J. Hedner 

(ESADA chair), Spánkové lab. Univ. v Grenobli, Švédsko, Prof. Dr. E. Wouters, 

Klinika respiračnej medicíny Univerzity v Maastrichte, Holandsko. 
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7.6. Príloha č. 5: Prehľad hodnôt merateľných ukazovateľov v rokoch 

(samostatný dokument) 

7.7. Príloha č. 6: Celkový prehľad projektov podľa SK NACE kódov 

(samostatný dokument) 
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