
  

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu 

Prínos investícií z Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov do výskumu, vývoja a 
inovácií na Slovensku 
 

Stanislav Sipko, Daniel Straka, Peter Štofko, Barbora Halásová 
Jún 2021 



Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do VaI na Slovensku 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do výskumu, vývoja a  

inovácií na Slovensku 

 

Žiadateľ o NFP: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. 

Názov projektu: Lepšie politiky pre výskum a inovácie- v menej rozvinutých 

regiónoch Slovenska (SciPol:SK) 

Kód žiadosti o NFP: NFP314010Q314 

 

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond  

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

 

 

Názory prezentované v tejto analýze sú názormi autorov a nemusia sa zhodovať s oficiálnymi 

postojmi Ministerstva vnútra SR. 

 

Kontakt: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Špitálska 10, 811 08 Bratislava 

E-mail: stano.sipko@gmail.com, straka@sovva.sk, stofko@sovva.sk, halasova@sovva.sk  

Web: www.sovva.sk 

 



Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do VaI na Slovensku 
 

3 
 

OBSAH 
ZOZNAM TABULIEK ...................................................................................................................... 5 

ZOZNAM GRAFOV ........................................................................................................................ 6 

ZOZNAM SCHÉM .......................................................................................................................... 6 

POUŽITÉ SKRATKY ........................................................................................................................ 7 

ÚVOD .............................................................................................................................................. 9 

POUŽITÁ METODIKA ................................................................................................................... 11 

ZHRNUTIE, HLAVNÉ ZISTENIA A ODPORÚČANIA .................................................................... 17 

1. PODPORA VVI Z EŠIF V ŠIRŠOM KONTEXTE MEDZINÁRODNÝCH A NÁRODNÝCH 
POLITÍK VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ .................................................................................. 24 

1.1 Aký zmysel majú verejné investície do oblasti výskumu, vývoja a inovácií vo svete a na 

Slovensku? .......................................................................................................................................... 24 
1.2 Realizuje sa podpora VVI z prostriedkov EŠIF na Slovensku v rámci stabilného a kvalitného 

rámca národnej politiky na podporu výskumu, vývoja a inovácií? ................................................. 28 
1.3 Sú finančné toky v rámci súťažnej podpory VVI z prostriedkov EŠIF na Slovensku stabilné 

a predvídateľné? ................................................................................................................................ 35 

2. PODPORA VVI Z EŠIF V PO 2007-2013 A PRÍNOS TÝCHTO INVESTÍCIÍ ........................... 38 

2.1 Podpora výskumno-vývojových aktivít z EŠIF v PO 2007-2013 ................................................. 38 
2.2 Podpora inovačných aktivít z EŠIF v PO 2007-2013 .................................................................. 41 

3. PODPORA VVI Z EŠIF V PO 2014-2020 A POTENCIÁLNY PRÍNOS TÝCHTO INVESTÍCIÍ . 43 

3.1 Podpora výskumno-vývojových aktivít z EŠIF v PO 2014-2020 ................................................. 44 
3.2 Podpora inovačných aktivít z EŠIF v PO 2014-2020 .................................................................. 47 

4. ZÁVERY A SUMÁRNY PRÍNOS INVESTÍCIÍ Z EŠIF V OBDOBÍ 2007-2020 .......................... 48 

4.1 Stabilita investícií z EŠIF do oblasti VVI – porovnanie SR a ČR ................................................ 48 
4.2 Podpora vybraných typov výskumnej infraštruktúry v PO 2014-2020: plán vs. realita ............ 53 
4.3 Prínos investícií z EŠIF do oblasti VVI ......................................................................................... 57 

5. POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE ÚDAJOV ....................................................................... 64 

6. PRÍLOHY ............................................................................................................................... 65 

Príloha 1. Závery Zmysel verejných investícií – z dôrazom na európske zdroje - do oblasti 

výskumu, vývoja a inovácií ................................................................................................................. 65 
Príloha 2. Porovnanie nefunkčného a fungujúceho systému štátnej politiky výskumu, vývoja 

a inovácií – prípad Slovenska a Českej republiky ............................................................................ 70 
Príloha 3. Podpora výskumno-vývojových projektov z OP VaV v programovom období 2007-

2013 a ich prínos meraný formou merateľných ukazovateľov na úrovni projektov ...................... 72 



Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do VaI na Slovensku 
 

4 
 

Príloha 4. Podpora inovačných projektov z OP KaHR v programovom období 2007-2013 a ich 

prínos meraný formou merateľných ukazovateľov na úrovni projektov ........................................ 85 
Príloha 5. Popis základných problémov programového obdobia 2014-2020 a prijatých opatrení 

na ich vyriešenie ................................................................................................................................. 87 
Príloha 6. Podpora výskumno-vývojových projektov v programovom období 2014-2020 v gescii 

MŠVVaŠ SR a ich potenciálny prínos meraný formou plánovaných merateľných ukazovateľov na 

úrovni projektov ................................................................................................................................. 96 
Príloha 7. Podpora inovačných projektov v programovom období 2014-2020 v gescii MH SR 

a ich potenciálny prínos meraný formou plánovaných merateľných ukazovateľov na úrovni 

projektov .......................................................................................................................................... 108 
Príloha 8: Ukážka dobrej praxe: prínos investícií z EŠIF pre vedeckú komunitu a jej výkonnosť 

prostredníctvom národných projektov CVTI SR a z toho prameniacu pridanú hodnotu pre 

spoločnosť a prax ............................................................................................................................ 112 
Príloha 9: Verejná výskumná infraštruktúra financovaná z EŠIF - univerzitné vedecké parky 

a výskumné centrá – príklad dobrej praxe ..................................................................................... 128 
Príloha 10: Analýza výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja .............. 146 
Príloha 11: Pohľad konkrétneho podnikateľského subjektu na prínosy a aktuálnu situáciu 

v podpore výskumu a vývoja zo zdrojov EŠIF ................................................................................ 170 
  



Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do VaI na Slovensku 
 

5 
 

ZOZNAM TABULIEK 
Tabuľka 1 Príklad podpory strategickej národnej infraštruktúry: porovnanie prístupu Slovenska a 
Českej republiky .................................................................................................................................... 48 
Tabuľka 2 Podpora kľúčových typov VI v PO 2014-2020: plán vs realita ........................................... 53 
Tabuľka 3 Sumárne hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov dokumentujúcich prínos 
investícií EŠIF do VVI ............................................................................................................................. 58 
Tabuľka 4 Vybrané analýzy a štúdie posudzujúce ekonomickú hodnotu a prínos/návratnosť 
investovania verejných zdrojov do podpory výskumu a vývoja ......................................................... 65 
Tabuľka 5 Zoznamy schválených dokumentov relevantných pre národnú politiku výskumu, vývoja a 
inovácií .................................................................................................................................................... 70 
Tabuľka 6 Zoznam výziev a vyzvaní a základné informácie o podpore výskumno-vývojových 
projektov z OP VaV v programovom období 2007-2013 .................................................................... 72 
Tabuľka 7  Zoznam výziev a vyzvaní a základné informácie o podpore výskumno-vývojových 
projektov z OP VaV v programovom období 2007-2013 .................................................................... 79 
Tabuľka 8 Zoznam a namerané hodnoty dopadových merateľných ukazovateľov v rámci projektov 
podporených z OP VaV v rámci programového obdobia 2007 - 2013 .............................................. 82 
Tabuľka 9 Zoznam a namerané hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov v rámci projektov 
podporených z OP KaHR s relevanciou k problematike VVI v rámci programového obdobia 2007 - 
2013 ......................................................................................................................................................... 85 
Tabuľka 10 Zoznam a namerané hodnoty dopadových merateľných ukazovateľov v rámci 
projektov podporených z OP KaHR s relevanciou k problematike VVI v rámci programového 
obdobia 2007 - 2013 .............................................................................................................................. 86 
Tabuľka 11 Základné znaky nového systému dopytových výziev na podporu výskumno-vývojových 
projektov platných od roku 2018 .......................................................................................................... 93 
Tabuľka 12 Výzvy a vyzvania v gescii MŠVVaŠ SR – podpora výskumu a vývoja v PO 2014-2020 ... 96 
Tabuľka 13 Sumárna plánovaná hodnota všetkých typov merateľných ukazovateľov v rámci 
dopytových projektov podporených Výskumnou agentúrou v PO 2014-2020 (plánované hodnoty)
 ............................................................................................................................................................... 106 
Tabuľka 14 Výzvy v gescii MH SR – podpora inovačných projektov v PO 2014-2020 .................... 108 
Tabuľka 15 Sumárna plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov v rámci dopytových projektov 
zameraných na inovácie vyvolané výskumno-vývojovými aktivitami podporených MH SR 
(plánované hodnoty z výziev typu 1) v PO 2014-2020 ....................................................................... 111 
Tabuľka 16 Počet prípadov transferu technológií podporených expertnými podpornými službami 
NCTT SR na univerzitách a Slovenskej akadémii vied ...................................................................... 115 
Tabuľka 17 Rôzne formy prihlášok ochrany duševného vlastníctva zrealizované prostredníctvom 
podpory NCTT SR ............................................................................................................................... 116 
Tabuľka 18 Prehľad databázových titulov sprístupňovaných v rámci projektu NISPEZ ................. 118 
Tabuľka 19 Prehľad databázových titulov sprístupňovaných v rámci projektu NISPEZ II .............. 120 
Tabuľka 20 Prehľad databázových titulov sprístupňovaných v rámci projektu NISPEZ III ............. 122 
Tabuľka 21 Prehľad databázových titulov sprístupňovaných v rámci projektu NISPEZ IV ............. 123 
Tabuľka 22 Súhrnné štatistiky využívania EIZ v rámci  projektov NISPEZ – NISPEZ IV (počet 
vyhľadávaní a počet stiahnutých plných textov) ................................................................................ 124 
Tabuľka 23 Súhrnné štatistiky využívania EIZ v rámci  projektov NISPEZ – NISPEZ IV (počet 
vyhľadávaní a počet stiahnutých plných textov) ................................................................................ 124 



Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do VaI na Slovensku 
 

6 
 

Tabuľka 24 Príklady realizovaných DSV projektov ako výskumno-vývojových klastrov všetkých 
typov inštitúcií ...................................................................................................................................... 150 
Tabuľka 25 Sumárna plánovaná hodnota všetkých typov merateľných ukazovateľov v rámci 
dopytových projektov podporených Výskumnou agentúrou (plánované hodnoty) ...................... 166 
Tabuľka 26 Príklad stratených príležitostí v oblasti pridanej hodnoty z dôvodu nezazmluvnenia 
DSV projektov vo všetkých 5 doménach inteligentnej špecializácie (merané prostredníctvom 
vybraných merateľných ukazovateľov) ............................................................................................... 168 

 

ZOZNAM GRAFOV 
Graf 1 Vývoj zdrojov alokovaných na Rámcové programy EÚ na podporu výskumu a vývoja a vývoj 
zdrojov alokovaných na podporu výskumu a vývoja z EŠIF zdrojov .................................................. 26 
Graf 2 Vývoj financovania VVI na Slovensku z EŠIF, APVV a rámcových programov v období 2012-
2020 ......................................................................................................................................................... 36 
Graf 3 Financovanie výskumu a vývoja na Slovensku z OP VaV a OP VaI – plán vs realita v období 
2012-2020 ............................................................................................................................................... 37 
Graf 4 Vývoj indikátorov publikačnej činnosti a ohlasov v relatívnom vyjadrení (zvislá os) v období 
rokov 2010 – 2019 pre publikácie s afiliáciou Slovensko podľa Essential Science Indicators (zdroj: 
InCites/ESI) ........................................................................................................................................... 126 
Graf 5 Počet rôznych titulov vedeckých a odborných časopisov v databáze Web of Science Core 
Collection, kategorizovaných na základe hodnoty ich impakt faktora do kvartilov (Q1 až Q4), v 
ktorých sú publikované práce s afiliáciou Slovensko za roky 2010 .................................................. 126 
Graf 6 Percentuálne zastúpenie článkov s afiliáciou Slovensko za 2010 – 2019 ako publikačných 
výstupov zo spolupráce so zahraničím (zdroj: Web of Science Core Collection) ........................... 127 

 

ZOZNAM SCHÉM 
Schéma 1 Zobrazenie prínosov investícií EŠIF do oblasti VVI na Slovensku ..................................... 57 
Schéma 2 Akcelerácia inovačného podnikania - model formovania ............................................... 135 
Schéma 3 Genéza vývoja výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja ........ 147 

 

 

  



Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do VaI na Slovensku 
 

7 
 

POUŽITÉ SKRATKY 
APVV Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

ASFEU Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne 
fondy (do 30.6.2015, následne Výskumná agentúra) CE Centrum excelentnosti 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

CVTI SR Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

ČR Česká republika 

DSV Dlhodobý strategický výskum 

EK Európska komisia 

ERA Európsky výskumný priestor 

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ Európska komisia 

FTE Full-time equivalent 

H2020 Horizont 2020 

HE Horizont Európa 

KC Kompetenčné centrum 

MH SR Ministerstvo hospodárstva SR 

MIRRI Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

NP Národný projekt 

NFP Nenávratný finančný príspevok 

OP Operačný program 

OP II Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

OP KaHR Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

OP VaI Operačný program Výskum a inovácie 

OP VaV Operačný program Výskum a vývoj 

PO Programové obdobie 

PVVC Priemyselné výskumno-vývojové centrá 

RIS3 SK Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 

RVVTI Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 

SAV Slovenská akadémia vied 

SKS3 Stála komisia RVVTI pre implementáciu RIS3 

SOVVA Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. 

SR Slovenská republika 

SyR Systém riadenia EŠIF 

UVP Univerzitný vedecký park 

VA Výskumná agentúra 

VaV Výskum a vývoj 

VC Výskumné centrum 

VI Výskumná infraštruktúra 



Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do VaI na Slovensku 
 

8 
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ÚVOD 
Štrukturálne fondy EÚ sú od roku 2007 hlavným súťažným a investičným zdrojom verejnej 

podpory pre slovenskú vedu a inovácie. Historicky máme za sebou 2 programové obdobia – 

PO 2007-2013 a PO 2014-2020 a sme na prahu nového programového obdobia.  

SOVVA na konci PO 2007-2013 vypracovala viacero analýz týkajúcich sa podpory výskumu 

a vývoja z OP VaV. Jednak to boli prehľadové analýzy, ktoré popisovali faktografický stav 

výskumno-vývojovej infraštruktúry, ktorá vznikla a bola podporená z dopytových výziev OP VaV 

a jednak to bola aj analýza realizovaná na základe zadania MŠVVaŠ SR „Zhodnotenie 

relevantnosti cieľov Operačného programu Výskum a vývoj z hľadiska ich plnenia“. Táto 

analýza bola pripravená v decembri 2011. 

Tieto analýzy mohli popísať a kategorizovať typy výskumných centier a výskumných 

infraštruktúr, ktoré vznikli na území SR v rámci podpory VVI počas PO 2007-2013. Avšak ešte 

nebolo možné posúdiť reálny prínos takýchto investícií z EŠIF pre vedeckú a inovačnú 

komunitu a inštitúcie a aj pre Slovensko a spoločnosť a hospodárstvo ako také. Viditeľné 

pozitívne efekty takýchto investícií nastávajú spravidla až s istým časovým odstupom.  

Analýza „Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do výskumu, 

vývoja a inovácií na Slovensku“ je rozdelená do štyroch základných častí, ktoré sú podporené 

prehľadným spôsobom spracovania v piatej časti obsahujúcej 11 príloh zameraných 

na faktografické údaje.1  

Prvá časť analýzy zasadzuje podporu VVI z prostriedkov EŠIF do širšieho kontextu 

medzinárodnej a národnej štátnej/verejnej politiky výskumu, vývoja a inovácií, keďže tento 

zdroj podpory nie je možné posudzovať izolovane od systémového nastavenia podpory VVI. 

Druhá časť analýzy je venovaná podpore výskumu, vývoja a inovácií z PO 2007-2013 a popisuje 

a analyzuje už aj výsledky a výstupy podporených projektov, vrátane efektov, ktoré nastali už 

aj v období udržateľnosti týchto projektov v období 2016-2020. Tretia časť analýzy je venovaná 

podpore výskumu, vývoja a inovácií z PO 2014-2020 a očakávaným a plánovaným efektom 

a prínosom podporených projektov – keďže tieto sú ešte v realizácií a ich prínos bude možné 

zmapovať a vyhodnotiť až s odstupom niekoľkých rokov po ukončení implementácie týchto 

projektov. Štvrtá časť analýzy sumarizuje prínosy oboch programových období a dáva dokopy 

už zrealizované prínosy s plánovanými, vrátane vybraných príkladov dobrej praxe konkrétnych 

prijímateľov.   

Po 14 ročnom období financovania slovenskej vedy a inovácií z EŠIF je preto mimoriadne 

dôležité sa pozrieť na to, aký reálny prínos a aké pozitívne efekty mali investície z tohto 

verejného zdroja pre samotných adresátov tejto finančnej pomoci a následne jednak zobrať si 

 
1 Analýza sa nevenuje inštitucionálnemu usporiadaniu podpory VVI z EŠIF, keďže ide o samostatnú 
tému, ktorej je nutné venovať pozornosť vo väčšom rozsahu. 
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ponaučenie z toho, čo nebolo ideálne a do budúcnosti môže byť lepšie a súčasne pokračovať 

v tom, čo je možné označiť za príklady dobrej praxe. 

Aj z uvereného dôvodu bola analýza prínosov investícií z EŠIF do prostredia slovenského 

systému VVI zaradená do skupiny analýz, ktoré SOVVA pripravila v rámci projektu “Lepšie 

politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska“ (SciPol:SK). 

Základným cieľom projektu je skvalitnenie systému tvorby a implementácie verejných 

výskumných a inovačných politík pre menej rozvinuté regióny Slovenska a definovanie 

základných odporúčania pre optimalizáciu verejných výskumných a inovačných politík.  

Vzhľadom k potrebe poučiť sa zo skúseností z dvoch programových období pri navrhovaní PO 

2021-2027 je táto analýza zameraná na poukázanie príkladov dobrej praxe a ich konkrétnych 

prínosov pre VVI inštitúcie a spoločnosť ako takú a súčasne poukázať aj na príklady zlyhaní, 

ktorým sa podpora VVI z EŠIF počas posledných 14 rokov nevyhla a načrtnúť možné riešenia, 

ktoré by riziko obdobných zlyhaní do budúcnosti minimalizovali, resp. v ideálnom prípade 

úplne vylúčili. 
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POUŽITÁ METODIKA 
Pre zhodnotenie prínosu investícií z EŠIF do oblasti výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku 

sme sa rozhodli zobrať do úvahy obdobie posledných 14 rokov – a do obdobie od 2007 

do 2020. Toto obdobie pokrýva 2 programové obdobia, počas ktorých bola oblasť VVI 

podporovaná prostredníctvom viacerých operačných programov. V analýze berieme do úvahy, 

že PO 2007-2013 bolo ukončené a v roku 2020 bolo ukončené aj 5 ročné obdobie povinnej 

udržateľnosti projektov, počas ktorého sa sledovalo a monitorovalo napĺňanie ukazovateľov 

pri všetkých podporených a úspešne ukončených projektoch. 

Dôležitých aspektom použitej metodiky je zadefinovanie pojmu „výskumná inštitúcia“. 

V analýza za výskumnú inštitúciu považujeme všetky typy inštitúcií, ktoré realizujú výskum, vývoj 

bez ohľadu na ich právnu formu. Pri základnom delení a definovaní výskumných inštitúcií ako 

hlavný faktor berieme do úvahy motiváciu realizovať výskum a vývoj – tento je totiž rozhodujúci 

aj v pohľadu toho, ako sa na výskumné inštitúcie pozerá legislatíva z oblasti štátnej pomoci: 

• nepodnikateľské výskumné inštitúcie realizujú konkrétny výskumno-vývojový projekt 

s cieľom primárneho voľného šírenia získaných poznatkov a sekundárne za účelom 

možného transferu poznatkov a technológií do praxe a najčastejšie ide o nasledovné 

typy inštitúcií z pohľadu ich právnej formy, resp. podľa účelu ich zriadenia: 

• štátne výskumno-vývojové inštitúcie, ku ktorým zaraďujeme Slovenskú 

akadémiu vied a jej výskumné ústavy a výskumné ústavy jednotlivých 

ministerstiev a iných štátnych inštitúcií, 

• verejné výskumné inštitúcie – ktoré aktuálne existujú papierovo v zmysle 

243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov – a Slovenská akadémia vied a jej ústavy by sa v rámci pripravovanej 

transformácie mala zmeniť na túto právnu formu v blízkej budúcnosti, 

• vysokoškolský sektor výskumu a vývoja, ktorý z pohľadu právnej formy 

pozostáva primárne z verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl 

a sekundárne zo súkromných vysokých škôl, ktoré majú rôzne právne formy – 

od neziskových organizácií až po klasické formy podnikateľských subjektov, 

• neziskový sektor výskumu a vývoja, ktorý z pohľadu právnej formy taktiež môže 

mať rôzne podoby od klasických, ako sú neziskové organizácie, občianske 

združenia až po rôzne formy združení (napríklad združenia právnických osôb), 

ktoré využívajú napríklad vysoké školy a podniky pri vytváraní regionálnych VVI 

klastrov/hubov a zoskupení,  

• podnikateľské výskumné inštitúcie, ktoré realizujú konkrétny výskumno-vývojový 

projekt s cieľom primárne ekonomického benefitu, ako je na základne vzniknutých 

nových poznatkov následne uvedenie nového výrobku/služby na trh a zvýšenie 

tržieb/zisku – pričom z pohľadu právnej formy to sú klasické podnikateľské právne 

formy, ale v prípade, že hlavným zámerom projektu realizovaného napríklad vysokou 

školou bude zisk, ak aj vysoká škola, resp. akákoľvek iná tradičná nepodnikateľský 
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výskumná inštitúcia v takomto projektovom prípade môže byť podnikateľskou 

výskumnou inštitúciou.     

Pre účely analýzy v zmysle vyššie uvedeného používame pojem „výskumná inštitúcia“, ktorá 

zahŕňa všetky spomenuté typy inštitúcií, resp. v prípade rozdelenia inštitúcií podľa ich 

motivácie realizovať konkrétny projekt ich označujeme za nepodnikateľské, alebo 

podnikateľské výskumné inštitúcie. 

Podpora VVI z prostriedkov EŠIF bola v PO 2007-2013 primárne koncentrovaná v dvoch 

operačných programoch. Operačný program zameraný primárne na podporu výskumno-

vývojových aktivít všetkých typov výskumných inštitúcií – aj podnikateľských aj 

nepodnikateľských – bol Operačný program Výskum a vývoj, ktorý malo kompetencii MŠVVaŠ 

SR. Operačný program zameraný na podporu podnikov a ich rôznych aktivít a súčasne do istej 

miery podporoval zavádzanie inovácií formou nákupov technológií – bol Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorý malo v kompetencii MH SR. V rámci OP 2014-

2020 boli tieto ministerstvá spojené do jedného operačného programu, a to Operačného 

programu Výskum a inovácie, ktorý z dôvodov nezvládnutej implementácie bol koncom roka 

2019 zlúčený s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra. Aj keď je možné nájsť isté 

formy podpory výskumno-vývojových a inovačných aktivít aj v iných operačných programoch, 

ako napríklad v OP Bratislavský kraj v PO 2007-2013, objem rozhodujúci objem investícií do VVI 

bol alokovaní práve v spomínaných troch operačných programoch. Preto pre účely tejto 

analýzy berieme do úvahy výhradne investície, ktoré boli realizované v nasledovných OP: 

• OP VaV v PO 2007-2013 – všetky typy projektov – t.j. aj dopytové projekty, ako aj 

národné projekty, 

• OP KaHR v PO 2007-2013 – len dopytové projekty a len v relevantných opatreniach – a 

to opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery (podopatrenie 1.1.1 Podpora 

zavádzania inovácií a technologických transferov) a opatrenie 1.3. Podpora inovačných 

aktivít v podnikoch, 

• OP VaI/OP II od 12/2019 – v prípade podpory výskumu a vývoja národné projekty, veľký 

projekt a dopytové projekty v kompetencii MŠVVaŠ SR, 

• OP VaI/OP II od 12/2019 – v prípade podpory inovácií len vybrané dopytové projekty 

v kompetencii MH SR. 

Zdroje údajov pri analýze podpory uvedených typov projektov zo strany MŠVVaŠ SR a MH SR 

pochádzajú z verejne dostupných zdrojov – primárne z webových sídiel Národného 

strategického referenčného rámca SR pre PO 2007-2013 a Partnerskej dohody pre PO 2014-

2020 a údajov, ktoré sú zverejnené na týchto webových stránkach. Dôležitým zdrojom údajov 

boli aj verejné časti ITMS systémov pre obe programové obdobia a webové sídlo centrálneho 

registra zmlúv. V neposlednom rade cenných zdrojom informácií boli aj výročné správy 

o realizácii operačných programov zverejňované na webových sídlach príslušných rezortov, 

vrátane zoznamov podporených a nepodporených projektov zverejňovaných zo strany 

MŠVVaŠ SR, ASFEU/VA a MH SR. Pri údajoch z Českej republiky sme opätovne využívali 
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verejné dostupné údaje z rôznych oficiálnych webových sídiel – ako je webové sídlo Rady vlády 

ČR pre výskum, vývoj a inovácie, Ministerstva školství, mládeže a telovýchovy ČR a oficiálne 

dokumenty vlády ČR umiestnené na týchto webových sídlach. Taktiež sme analyzovali 

podmienky fungovania a financovania českých výskumných centier podporených z EŠIF – 

opätovne prostredníctvom verejne dostupných informácií umiestnených na ich webových 

sídlach – ako napríklad webové sídlo T4Innovations - národného superpočítačového centra 

ČR.    

Súčasťou získavania údajov do analýzy boli aj vybraní prijímatelia, pričom primárne sme 

komunikovali so zástupcami nasledovných typov projektov, pričom konečná komunikácia 

prebehla s jednou inštitúciou z nižšie uvedených 3 typov prijímateľov: 

• prijímateľ národných projektov – išlo o národné projekty podporené z OP VaV a OP VaI 

na budovanie centrálnej verejnej výskumnej infraštruktúry – prijímateľ CVTI SR, 

• prijímateľ projektov na podporu univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier 

- kde sme ako príklad dobrej praxe vybrali a bližšie popísali príklad univerzitného 

vedeckého parku Technickej univerzity v Košiciach – UVP Technicom, 

• prijímateľ z podnikateľského sektora - za podnikateľské výskumné inštitúcie sme bolo 

zámerom osloviť takú inštitúciu, ktorá bola aktívna v predkladaní, ako aj implementácii 

výskumno-vývojových projektov v PO 2007-2013, 

• mala skúsenosti aj s realizáciou zmluvného výskumu pre prijímateľa výskumno-

vývojového projektu v programovom období 2007-2013 a/alebo 2014-2020, mala 

skúsenosti s predkladaním výskumno-vývojových projektov v PO 2014-2020 a mala 

skúsenosti s predkladaním, ako aj úspešnou implementáciou medzinárodných 

výskumno-vývojových projektov – a v rámci našej analýzy pre komunikovali s VUJE, a.s. 

ako podnikateľským subjektom, ktorý splnil všetky nami zadefinované kritériá pre účely 

analýzy. 

Z metodického hľadiska je samotná analýza rozdelená do dvoch blokov. Prvým blokom je 

obsahová textová časť analýzy, ktorá je vnútorne členená do nasledovných štyroch celkov: 

1. Prvá časť analýzy zasadzuje podporu VVI z prostriedkov EŠIF do širšieho kontextu 

medzinárodnej a národnej štátnej/verejnej politiky výskumu, vývoja a inovácií, keďže tento 

zdroj podpory nie je možné posudzovať izolovane od systémového nastavenia podpory 

VVI. Najmä v tejto časti analýzy porovnávame systém verejnej podpory VVI na Slovensku 

a v Českej republike s pohľadu úlohy a pozície zdrojov EŠIF v celom systéme. Poukazujeme 

najmä na to, že podpora VVI zo zdrojov EŠIF nemôže existovať izolovane a bez toho, aby 

bola komplementárnou súčasťou širšieho národného politického systému. Pokiaľ to tak nie 

je, tak je otázkou času, kedy bude dochádzať v rámci podpory VVI zo strany EŠIF 

k systémovým zlyhaniam a problémom, ktoré v konečnom dôsledku budú limitovať 

a znižovať mieru pozitívnych prínosov takýchto investícií pre všetkých relevantných – 

pre VVI systém, pre hospodárstvo ako aj pre spoločnosť daného štátu.   
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2. Druhá časť analýzy je venovaná podpore výskumu, vývoja a inovácií z PO 2007-2013 

a popisuje a analyzuje už aj výsledky a výstupy podporených projektov, vrátane efektov, 

ktoré nastali už aj v období udržateľnosti týchto projektov v období 2016-2020. Hlavným 

meradlom prínosov sú hodnoty kvantitatívnych merateľných ukazovateľov, ktoré boli 

v rámci implementácie projektov podporených z OP VaV a z OP KaHR, dosiahnuté do roku 

2015 a potom následne počas obdobia udržateľnosti v rokoch 2016-2020.  

3. Tretia časť analýzy je venovaná podpore výskumu, vývoja a inovácií z PO 2014-2020 

a očakávaným a plánovaným efektom a prínosom podporených projektov – keďže tieto sú 

ešte v realizácií a ich prínos bude možné zmapovať a vyhodnotiť až s odstupom niekoľkých 

rokov po ukončení implementácie týchto projektov. Hlavným meradlom potenciálneho 

prínosu sú hodnoty kvantitatívnych merateľných ukazovateľov, ktoré si jednotliví 

prijímatelia naplánovali, že budú dosiahnuté do konca implementácie projektov – čo je 

často až rok 2023.  

4. Štvrtá časť analýzy sumarizuje prínosy oboch programových období a dáva dokopy už 

zrealizované prínosy s plánovanými, vrátane vybraných príkladov dobrej praxe konkrétnych 

prijímateľov, ako aj príkladov zlyhaní a stratených príležitostí. Aj v tejto časti používame 

porovnanie s obdobnými investíciami z EŠIF z Českej republiky. Súčasne sú v tejto časti 

porovnávané hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov v rámci oboch programových 

období – pričom sa zohľadňuje aj objem investovaných finančných prostriedkov.     

 

Druhým veľkým blokom je skupina 11 rozsiahlych príloh, ktoré obsahujú veľké množstvo 

faktografických údajov, z ktorých samotná analýza a jej hlavné závery, zistenia a odporúčania 

následne vychádzajú. Tieto údaje sú uvedené formou príloh z dôvodu, aby samotná analýza 

bola prehľadnejšia a ľahšie čitateľná. Prílohy je možné rozdeliť do troch základných blokov: 

1. Prvé dve prílohy obsahujú faktografické údaje zo zrealizovaných analýz, ktoré sa 

venovali oblasti prínosu verejných investícií – ktorými sú aj prostriedky EŠIF – do oblasti VVI 

a exaktné porovnanie stavu riadenia týchto investícií v kontexte národných politík výskumu, 

vývoja a inovácií na Slovensku a v Českej republike. 

2. Prílohy 3, 4, 6 a 7 v prehľadnej tabuľkovej forme popisujú spôsob podpory projektov 

z oblasti VVI v členení podľa jednotlivých operačných programoch v jednotlivých 

programových období a osobitne za MŠVVaŠ SR a MH SR. Príloha 5 patriaca do tohto 

bloku príloh sa venuje problémom a zlyhaniam v PO 2014-2020 v podpore výskumno-

vývojových projektov v kompetencii MŠVVaŠ SR, ktoré mali v lete 2017 za následok 

prakticky zrútenie sa systému dopytových výziev Výskumnej agentúry a popisuje základne 

znaky následne prepracovaného systému podpory výskumno-vývojových projektov 

zo strany MŠVVaŠ SR a VA po roku 2017. 

3. Prílohy 8, 9, 10 a 11 faktograficky popisujú štyri rôzne príklady praxe v podpore výskumno-

vývojových projektov v rámci oboch PO a to nasledovným spôsobom: 
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a. Príloha 8 popisuje príklad podpory centrálnej národnej verejnej výskumnej 

infraštruktúry budovanej formou národných projektov s prijímateľom CVTI SR 

v oboch PO – čo je nespochybniteľne možné označiť za príklad dobrej praxe.  

b. Príloha 9 je ďalším príkladom dobrej praxe, ktorý z časového hľadiska ide naprieč 

oboma PO a je to príklad fungovania univerzitného vedeckého parku Technickej 

univerzity v Košiciach – UVP Technicom – ktorý sa postupne stal dôležitým hráčom 

na poli VVI aktivít v rámci regiónu, v ktorom sa nachádza.  

c. Príloha 10 je mixom dobrej praxe ale súčasne aj výrazných zlyhaní systému podpory 

špecifickej formy spoločného výskumu a vývoja veľkých konzorcií, v ktorých sú 

spojené všetky typy výskumných inštitúcií – tzv. dlhodobého strategického výskumu 

a vývoja. Príkladom zlyhaní je zrušenie výzvy na podporu DSV v roku 2017 

a následkom neexistencie národnej politiky výskumu, vývoja a inovácií aj ďalšie 

zrušenie dvoch výziev na podporu DSV v januári 2021. Príkladom dobrej praxe je 

využitie špičkových zahraničných expertov pri procese prípravy projektov 

(oponentúra projektových zámerov), zazmluvnenie a implementácia prvých 

podporených DSV projektov v troch výzvach na podporu DSV. 

d. Príloha 11 je opätovne prílohou, ktorá ešte skrze obe programové obdobia 

a popisuje reálne skúsenosti podnikateľskej výskumnej inštitúcie v rokoch 2007-

2020 s podporu ich výskumno-vývojových zámerov z OP VaV a z OP VaI/OP II. Táto 

príloha obsahuje aj odporúčania, ktorých realizácia by z pohľadu podnikateľskej 

inštitúcie, zefektívnila a skvalitnila systém podpory VVI z EŠIF a eliminovala riziko 

veľkého počtu zrušených výziev, ktoré spôsobili v PO 2014-2020 slovenskému VVI 

ekosystému nevyčísliteľné škody.  

Z metodického hľadiska je mimoriadne dôležitým aspektom analýzy porovnanie podpory VVI 

zo zdrojov EŠIF na Slovensku a v krajine, v ktorá sa v rámci obdobia rokov 2007-2013 vyhla 

zlyhaniam, aké sa vyskytli na Slovensku a vo viacerých ohľadoch môže byť pre nastavenie 

pravidiel podpory VVI z EŠIF v PO 2021-2027 inšpiráciou a príkladom dobrej praxe. Vybrali sme 

krajinu, ktorá je systémom VVI prakticky totožná so Slovenskom – a tým je Česká republika. 

V rámci analýzy poukazujeme na to, akým spôsobom ČR podporuje výskumno-vývojové 

projekty z EŠIF a akým spôsobom ich riadi ako súčasť národnej politiky výskumu, vývoja 

a inovácií. Práve na príklade ČR v rámci analýzy ukazuje, v ktorých momentoch sme 

na Slovensku spravili chybné rozhodnutia a ako by sme mali postupovať v novom 

programovom období, aby sa tieto chyby nezopakovali.  

Pri definovaní spôsobu hodnotenia prínosu investícií EŠIF do VVI systému na Slovensku sme 

sa z metodického hľadiska osobitne venovali otázke kvantifikácie týchto prínosov. 

Na Slovensku neexistuje centrálny systém, ktorý by exaktne hodnotil prínos EŠIF do oblasti VVI 

a hlavným zdrojom kvantitatívnych údajov sú merateľné ukazovatele, ktoré sa využívajú 

na úrovni podporených projektov a ktoré sa musia naplniť počas ich implementácie, resp. 

počas udržateľnosti projektov. V rámci oboch PO sa na úrovni projektov využívali desiatky 
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rôznych merateľných ukazovateľov, pričom ich zoznam aj s nameranými hodnotami 

jednotlivých merateľných ukazovateľov, je uvedený v príslušných prílohách. V prílohách 3 a 4 

sú uvedené hodnoty dosiahnutých a nameraných kvantitatívnych merateľných ukazovateľov 

v PO 2007-2013. V rámci PO 2014-2020 sa podporené projekty ešte implementujú a mnohé 

z nich – najmä tie zamerané na podporu výskumu a vývoja v gescii MŠVVaŠ SR sa budú 

implementovať do roku 2023, vrátane – preto v prílohách 6 a 7, ktoré mapujú podporu VVI 

z prostriedkov EŠIF v rámci PO 2014-2020 - sú uvedené hodnoty, ktoré sú naplánované 

zo strany prijímateľov a ide o potenciál, ktorý v prípade úspešnej implementácie môžu 

podporené projekty priniesť v podobe kvantitatívnych pozitívnych efektov.  

Pri definovaní záverov analýzy sme zo všetkých merateľných ukazovateľov pri popisovaní 

pozitívnych efektov investícií EŠIF do VVI systému, vybrali okruh kľúčových ukazovateľov 

zameraných na prínosy v oblasti publikačných výstupov a prínosy v oblasti praktických 

prínosov, ako sú patentové prihlášky a ostatné formy prínosov v oblasti transferu nových 

poznatkov do praxe – vrátane prínosov v oblasti zvyšovania zamestnanosti a zakladania nových 

firiem z dôvodu aplikácia výsledkov VVI procesov v praxi. Definovali sme aj základné 

nemerateľné prínosy investícií EŠIF do oblasti VVI, ako aj potenciálne multiplikačné efekty.         

Pri hlavnej otázke z metodického hľadiska analýza vychádza zo základného - aj 

na medzinárodnej úrovni overeného a dokázaného tvrdenia, že verejné investície do VVI majú 

nespochybniteľný prínos a nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji spoločnosti a hospodárstva. Tieto 

pozitívne efekty je možné vidieť na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni a v mnohých 

sektoroch – keďže VVI sektor je možné označiť za horizontálny a ovplyvňujúci mnohé ostatne 

oblasti spoločenského aj hospodárskeho života. Toto tvrdenie pri analýze nerozporujeme, ale 

naopak – vychádzame z neho. Od začiatku tvrdíme, že aj investície z EŠIF do VVI na Slovensku 

mali pozitívny prínos, ktorý sa dá aj kvantifikovať – napríklad na základe merateľných 

ukazovateľov v rámci jednotlivých projektov, ale nielen na základe nich. V analýze uvádzame 

jednak podrobný zoznam dosiahnutých/plánovaných hodnôt prakticky všetkých merateľných 

ukazovateľov.  Vzhľadom k tomu, že implementácia týchto investícií na Slovensku nebola 

najmä v rámci PO 2014-2020 bez vážnych systémových chýb a zlyhaní, tak okrem samotného 

prínosu, ktorý sa dal zdokumentovať ako dosiahnutý – v prípade PO 2007-2013, alebo ako 

potenciálny/plánovaný – v prípade PO 2014-2020 – sa v analýze venujeme strateným 

príležitostiam, ich príčinám a definovaniu odporúčaní, ako sa týmto zlyhaniam a chybám 

do budúcnosti vyhnúť.  
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ZHRNUTIE, HLAVNÉ ZISTENIA A ODPORÚČANIA 
Rozhodnutie o objeme verejných investícií – vrátane zdrojov EŠIF - ktorými bude podporená 

oblasť VVI, je spravidla viac politickým, ako odborným rozhodnutím. Ale náš súčasný štýl života 

a životná úroveň sú živým dôkazom úspechu a prínosu verejných investícií do tejto oblasti. Ide 

o investície, ktoré  majú pozitívny recipročný prínos naprieč rôznymi sektormi. Čiže aj keď 

prijímanie rozhodnutí o objeme a spôsobe verejných investícií do oblasti výskumu, vývoja 

a inovácií, nemôžeme brať ako niečo samozrejmé a jeho ekonomický a spoločenský prínos 

musí byť niečo, čo musíme brať do úvahy ako nevyhnutný výsledok, ktorý je nutné dosiahnuť – 

sme presvedčení, že výsledky výskumu, vývoja a inovácií v poslednom období 
jednoznačne dokázali opodstatnenosť týchto investícií z EŠIF aj na Slovensku.    

Na to, aby takáto verejná podpora VVI zo zdrojov EŠIF mohla stabilne fungovať a mala 

maximálny možný prínos, je potrebné, aby boli splnené 3 základné podmienky: 

1. Aby boli všetci, vrátane samotných politikov a ľudí prijímajúcich rozhodnutia v tejto oblasti, 

presvedčení, že verejné investície do VVI majú zmysel, vysokú pridanú hodnotu a tomu 

zodpovedajúcu návratnosť – a aby sa toto presvedčenie komunikovalo smerom 

k verejnosti, 

2. aby podpora VVI z verejných investícií bola realizovaná v rámci premysleného, stabilného 

systému národnej politiky na podporu výskumu, vývoja a inovácií, ktorej pravidlá a priority 

sú určené na dlhoročné obdobie vopred a ktoré nie sú ovplyvnené negatívne politickým 

cyklom a ad-hoc rozhodnutiami politikov, 

3. aby samotný tok verejných zdrojov do oblasti VVI bol – bez ohľadu na ich objem – stabilný 

a predvídateľný. 

Po preskúmaní vyššie uvedených troch otázok musíme konštatovať, že na Slovensku nie je 
splnená ani jedna z týchto podmienok: 
1. Slovenský VVI systém zažíva negatívny paradox v oblasti podpory z EŠIF – keď na papieri 

ide o oblasť najvyššej politickej priority. V skutočnosti sa alokácia na vedu z EŠIF 
postupne znižuje – z pôvodných zazmluvnených 1,6 mld. EUR v PO 2007-2013, cez 0,9 mld. 

EUR plánovaných v rámci PO 2014-2020 k reálnym 0,6 mld. EUR, ktoré boli zazmluvnené až 

po navrhované ďalšie zníženie alokácie oproti predchádzajúcemu obdobiu o 30% v rámci 

PO 2021-2027. Ďalším paradoxom je, že sa tento pokles zdrojov odôvodňuje 

„nedostatočnou absorpčnou kapacitou výskumných inštitúcií“ – napriek tomu, že v PO 

2007-2013 sa vyčerpala celá alokácia a o všetky výzvy v PO 2014-2020 bola zo strany 

výskumných inštitúcií značný záujem.   

2. Napriek neustálym deklaratórnym vyhláseniam v mnohých vládou schválených 

dokumentoch – počnúc programovými vyhláseniami vlády a končiac rôznych strategickými 

materiálmi – kde podpora vedy a inovácií je súčasťou hesiel o ich nevyhnutnosti pre ďalší 

rozvoj Slovenska, realita je iná. Dokonca musíme konštatovať, že ide o medzinárodný 

unikát – kde vláda už dlhšie obdobie (minimálne 5 rokov) prakticky rezignovala na aktívne 
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riadenia štátnej politiky výskumu, vývoja a inovácií. Pokiaľ budeme brať do úvahy bežnú 

medzinárodnú prax v tejto oblasti, tak musíme konštatovať, že štátna politika v tejto 
oblasti na Slovensku prakticky neexistuje už niekoľko volebných období.  

3. Otázka stabilných a predvídateľných verejných finančných tokov je pre efektívne riadenie 

VVI na každej úrovni – od tej najvyššej na úrovni vlády a jej inštitúcií – až po projektovú 

úroveň realizovanú pracovníkmi výskumných inštitúcií, absolútne kľúčová. Bez stabilných 

a predvídateľných verejných zdrojov – bez ohľadu na ich objem – nie je možné ani plánovať 

a ani realizovať výskumno-vývojové a inovačné zámery týchto inštitúcií. Aj v tejto oblasti 

musíme konštatovať, že tok zdrojov z EŠIF do VVI bol v období rokov 2016-2020 
maximálnej nepredvídateľný a nestabilný a nedával možnosť vôbec plánovať 
a realizovať kontinuálne aktivity zo strany výskumných inštitúcií.   

Táto skutočnosť má doslova devastačný účinok na VVI sektor a aj keď existujú pozitívne 

ostrovčeky deviácie od bežného stavu, nie sú systémové ale spravidla na úrovni konkrétnych 

kvalitných a dobre zrealizovaných projektov a sú zásluhou nadšencov a kvalitných tímov ich 

realizátorov, ktorí ich uskutočnili nie vďaka, ale napriek tomu, aký systém podpory VVI 

na Slovensku existuje.  

Jednou z hlavných oblastí investícií EŠIF v sektore VVI je verejná výskumná infraštruktúra. 

Slovenskú štátnu politiku v oblasti veľkých výskumných infraštruktúr môžeme charakterizovať 

nasledovne: 

• neexistuje žiadna ucelená štátna politika v oblasti veľkých výskumných infraštruktúr, 

ktorá by zodpovedala potrebám tejto oblasti (neexistuje ani v oblasti legislatívnej a ani 

na úrovni štátnej politiky schválenej vládou SR); 

• neexistuje na štátnej úrovni správne určená definícia a pravidlá upravujúce využívanie 

verejných výskumných infraštruktúr celým spektrom záujemcov, vrátane 

podnikateľského sektora – práve naopak, je zaužívaný výklad možnosti využívania 

verejnej výskumnej infraštruktúry ako niečoho zakázaného pre podnikateľský sektor – 

napriek tomu, že prax v okolitých štátoch ukázala, že prostredníctvom rokovania 

so zástupcami Európskej komisie, je možné pravidlá v tejto oblasti nastaviť vhodnejšie; 

• vláda SR doteraz neschválila žiadne priority a žiadne financovanie pre veľké výskumné 

infraštruktúry, ani dokument formy „cestovná mapa“; 

• vláda SR žiadnym spôsobom komplementárne nefinancuje existujúce verejné 

výskumné infraštruktúry z vlastných rozpočtových zdrojov – čo vyústilo v paradoxnú 

situáciu, kde na jednej strane sa formálne „zakazuje“ využívať verejnú výskumnú 

infraštruktúru na spoluprácu s podnikmi – čo by umožnilo vlastníkovi infraštruktúry 

získať zdroje na jej ďalšiu prevádzku, údržbu a prípadne ďalší rozvoj a súčasne vláda SR 

neprijala absolútne žiadne opatrenia na zabezpečenie udržateľného financovania 

verejných výskumných infraštruktúr; 

• SR doteraz nerealizovala žiadne medzinárodné hodnotenie verejných výskumných 

infraštruktúr, ktoré je možné považovať za strategické (univerzitné vedecké parky 

a výskumné centrá); 



Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do VaI na Slovensku 
 

19 
 

• nie je podporovaná a ani legislatívne ošetrenia medzinárodná spolupráca infraštruktúr. 

V rámci oboch PO bolo podporených súhrnne 628 výskumno-vývojových projektov v hodnote 

2,2 mld. EUR v gescii MŠVVaŠ SR a 79 projektov zameraných na technologické inovácie 

vyvolané výskumno-vývojovými aktivitami v celkovej hodnote 82 mil. EUR v gescii MH SR. 

Okrem toho, MH SR podporilo zavádzanie inovačných procesov v podnikateľskej sfére (t.j. typ 

projektov bez silnej väzby na bezprostredne realizované výskumno-vývojové aktivity 

predchádzajúce zavedenie inovácie) – bolo podporených 1 860 projektov v hodnote 1 mld. 

EUR. Súhrnne oba rezorty podporili 2 567 projektov celkovou sumu viac ako 3,2 mld. EUR 
pri podpore VVI systému na Slovensku.  

Investície do VVI zo zdrojov EŠIF mali nespochybniteľnú pridanú hodnotu. Počas oboch 

programových období boli vytvorených 13 533 nových pracovných miest, z toho 758 

pracovných miest pre výskumníkov. Implementované projekty v rámci aktuálneho obdobia 

majú potenciál vytvoriť ďalšie stovky pracovných miest pre výskumníkov, pričom Slovenská 

republika má v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ v počte výskumníkov deficit. V PO 

2014-2020 výskumno-vývojové projekty začali pomáhať aj pri medzinárodnej spolupráci 

so špičkovými zahraničnými výskumníkmi, keď v rámci podporených projektov ich plánuje 

spolupracovať s našimi výskumnými inštitúciami 199. Mimoriadne pozitívnym faktom je aj to, 

že v rámci projektov sa nadväzuje aj aktívna spolupráca so slovenskými vedcami pôsobiacimi 

v zahraničí – a to v 43 prípadoch.  

Investície z EŠIF do VVI ekosystému na Slovensku za posledných 14 rokov mimoriadne silne 

aktivizovali činnosť výskumných inštitúcií v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu 

poznatkov a technológií do praxe. Vďaka podpore zo zdrojov EŠIF registrujeme 527 
patentových prihlášok, 779 iných foriem ochrany duševného vlastníctva a 40 vzniknutých 
start-up a spin-off podnikov.  

Výsledky analýzy jasne dokazujú vysokú mieru pridanej hodnoty takýchto investícií 

prostredníctvom merateľných indikátorov, ako aj kvantitatívne nemerateľných pozitívnych 

efektov, avšak súčasne je evidentné, že v prípade existencie štátnej politiky výskumu, vývoja 

a inovácií, by tieto pozitívne efekty boli výrazne vyššie. To znamená, že Slovenská republika 

v tejto oblasti jednoznačne doteraz prichádza o príležitosti, ktoré jej existencia intervencií 

z EŠIF do oblasti výskumu, vývoja a inovácií dáva. Oblasť VVI je potrebné zo zdrojov EŠIF 

financovať kontinuálne a stabilne, vrátane priebežne podpory verejnej výskumnej 

infraštruktúry. Bez tohto prístupu sa znižuje schopnosť výskumných inštitúcií: 
• reagovať na aktuálne potreby hospodárskej praxe, 

• realizovať výskumno-vývojové aktivity v požadovanej kvalite, 

• byť atraktívnym partnerom v medzinárodnom VVI priestore. 

Napriek vyššie uvedeným pozitívnym prínosom, Slovensko mohlo v rámci investícií zo zdrojov 

EŠIF do oblasti VVI, dosiahnuť značnejšie pozitívne efekty. Počas PO 2014-2020 z dôvodu 

problémov, ktoré sa vyskytli v oblasti podpory výskumno-vývojových projektov v gescii 
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MŠVVaŠ SR, musíme konštatovať, že z pohľadu medzinárodnej konkurencieschopnosti 

slovenskej vedy v mnohých oblastiach Slovensko začalo zaostávať. Pri porovnaní využívania 

zdrojov EŠIF v Českej republike, musíme konštatovať, že oproti našim susedom má slovenská 
veda a najmä verejná výskumná infraštruktúra výrazný investičný dlh v hodnote cca. 600 
mil. EUR.  

Okrem vyššie uvedených pozitívnych efektov, v rámci PO 2014-2020 sme identifikovali rôzne 

formy stratených príležitostí a možných pozitívnych efektov, ktoré mohli nastať, ale bohužiaľ 

nenastali. Ako príklad sme v rámci analýzy vyčíslili stratené potenciálneho kvantifikovateľné 

prínosy v oblasti podpory DSV. V prípade, že by sa tento typ projektov podporil v plánovanom 

rozsahu, tak by to Slovensku prinieslo: 

• v oblasti vytvorených nových pracovných miest výskumníkov meraných FTE 256 

pracovných miest – pričom zrušením dvoch výziev Slovensko takto prišlo 
o potenciál vytvoriť 157 pracovných miest výskumníkov meraných FTE; 

• v oblasti publikačných výstupov mohlo 5 DSV výziev vygenerovať 1 518 kvalitných 

publikačných výstupov – pričom zrušením dvoch výziev sa vygeneruje o 934 
publikačných výstupov menej; 

• v oblasti ochrany duševného vlastníctva mohlo 5 DSV výziev vygenerovať 80 

patentových prihlášok – pričom zrušením dvoch výziev bude z tohto typu projektov 
predložených o 49 patentových prihlášok menej, 

• v oblasti priameho ekonomického benefitu/podpory podnikania – mohlo následkom 

realizácie DSV projektov v rámci všetkých piatich výziev vzniknúť 24 spin-off podnikov – 

pričom zrušením dvoch výziev bude založených o 14 takýchto podnikateľských 
subjektov menej. 

Okrem nevyčísliteľných škôd pre slovenský výskum, keď sa mnohé mimoriadne sľubné a aj 

z medzinárodného hľadiska zaujímavé a perspektívne aktivity úplne zastavili na dlhoročné 

obdobie (prakticky celé trvanie PO 2014-2020), je potrebné zdôrazniť, že v PO 2014-2020 

podnikateľské výskumné inštitúcie utrpeli osobitne výrazné finančné škody, a to z dvoch 

dôvodov: 

• Mnohé podnikateľské inštitúcie v dobrej viere realizovali výskumno-vývojové aktivity už 

po predložení projektu – a keďže žiadne PVVC projekty podporené neboli a v DSV sa 

podporila len 1/3 plánovaného rozsahu, tieto náklady – vo fungujúcom systéme 

refundovateľné po podpise zmluvy o NFP – nikdy neboli uhradené, 

• Príprava mnohých projektov a ich dokumentácie – vzhľadom na komplexnosť a zložitosť 

pravidiel platných pre EŠIF výzvy – bola časovo aj finančne mimoriadne náročná 

a vzhľadom na zrušenie výziev a nefinancovanie projektov boli tieto náklady stratenou 

investíciou bez akejkoľvek pridanej hodnoty. Pritom celkové náklady na prípravu jedného 

projektu sa môžu pohybovať v tisícoch až desaťtisícoch EUR - v závislosti od zložitosti 

projektu a počtu jeho partnerov. Berúc to úvahy počty predložených projektov zo strany 

podnikateľských výskumných inštitúcií a následne zrušených výziev a nepodporených 
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projektov, rádovo ide o milióny EUR, ktoré tento sektor stratil týmto spôsobom a mohli byť 

investované lepšie.  

Na základne vyššie uvedeného sme pre prípravu PO 2021-2027 zformulovali nasledovné 

základné kľúčové odporúčania: 

1. Pre úspešnú realizáciu podpory VVI zo zdrojov EŠIF a maximalizáciu prínosov a pozitívnych 

efektov je nevyhnutné, aby bola realizovaná v rámci funkčného a stabilného systému 
národnej politiky podpory výskumu, vývoja a inovácií, ktorý nebude podliehať 
politickým cyklom a výmene garnitúr. V rámci tohto odporúčania považujeme 

za mimoriadne dôležité 2 body: 

a. Zabezpečiť komplementárne financovanie výskumných infraštruktúr 
a výskumných inštitúcií, ktoré získali zdroje z EŠIF, vhodným nástrojom zo štátneho 

rozpočtu (ako napríklad Národný program udržateľnosti v Českej republike); 

b. Zabezpečiť, aby rušenie už uzavretých výziev, v ktorých boli predložené 
projekty, nebolo možné vôbec, resp. aby bolo možné len v presne 
vymedzených prípadoch. A ak by už k takémuto úkonu malo dôjsť, bolo by 

nevyhnutné predloženie analýzy dôvodov a dopadov, ako aj následných 
krokov. Táto analýza by musela byť predmetom odbornej diskusie v príslušných 

koordinačných platformách – napríklad na rokovaní Rady vlády SR pre vedu, 

techniku a inovácie. Takéto rokovanie by malo predchádzať akémukoľvek rušeniu 

výziev – a nie naopak, ako tomu bolo po zrušení DSV výziev. 

2. Odporúčame, aby podpora VVI na Slovensku z prostriedkov EŠIF bola v PO 2021-2027 v čo 

najväčšej možnej miere zosúladená s HE a v čo najväčšej miere podporovala rôzne 
formy medzinárodnej spolupráce (ako napríklad výzva na podpory medzinárodného 

výskumu v oblasti COVID-19 - kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01). Toto odporúčanie plne 

reflektuje tak pozitívne (napríklad podpora medzinárodných teamingových centier v PO 

2014-2020), ako aj negatívne skúsenosti (problémy s transparentnosťou; nadmernou 

byrokraciou; nedostatočnou kvalitou projektov) z oboch predchádzajúcich PO. 

Odporúčame, aby: 

a. boli komplementárnym spôsobom podporené všetky relevantné typy projektov 

so slovenskou účasťou vo výzvach programu HE, ktoré dosiahli stanovený 

minimálny počet bodov (t.j. aj tie, ktoré priamo nezískali finančnú podporu z HE, 

keďže daný počet bodov garantuje, že predmetný projekt je kvalitný a odborne 

zhodnotený medzinárodnými hodnotiteľmi v gescii EK), 

b. bol zrealizovaný transfer z EŠIF do HE – čo zabezpečí podporu projektov 

slovenských inštitúcií, ktoré získajú príslušné hodnotenie a súčasne budú tieto 

prostriedky čerpané v zmysle pravidiel HE (t.j. mimo pravidiel štátnej pomoci 

a s výrazne menšou administratívnou záťažou), 

c. boli v rámci nového PO podporené aj možnosti medzinárodnej spolupráce, ktorá 

vznikne za pomoci EŠIF, ako napríklad: 



Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do VaI na Slovensku 
 

22 
 

i. pripojenie sa k existujúcemu medzinárodnému projektu podporenému 

z HE, pričom podpora z EŠIF umožní vytvoriť nový „pracovný balík“ tohto 

projektu za účasti slovenskej výskumnej inštitúcie, 

ii.  vytvorenie medzinárodnej spolupráce so slovenskou účasťou s podporou 

EŠIF. 

d. systém pravidiel EŠIF na Slovensku umožnil podporiť projekty už raz odborne 

vyhodnotené v medzinárodnej schéme/výzve bez toho, aby sa opakoval celý 

hodnotiaci proces aj na Slovensku.  

3. V rámci PO 2021-2027 je nevyhnutné z dôvodu potreby posilnenia medzinárodnej 

konkurencieschopnosť slovenských výskumných inštitúcií prijať opatrenia, ktoré budú 

znižovať investičný dlh v oblasti financovania verejnej výskumnej infraštruktúry voči 
najbližším potenciálnym partnerom v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku, ktorí sú ale 

súčasne aj konkurenciou – a to klastre výskumných inštitúcií v Brne, Prahe, Viedni 

a Budapešti. V týchto regiónoch boli investované výrazné objemy finančných prostriedkov 

v posledných 5 rokoch, pričom Slovensko tieto investície v tomto období nerealizovalo 

prakticky žiadne.  

4. Pre účely úspešnej implementácie zazmluvnených projektov odporúčame zmeniť definície 
vybraných merateľných ukazovateľov tak, aby zohľadnili reálne podmienky, v ktorých 

výskumné inštitúcie fungujú a v rámci ktorých implementujú projekty a nespôsobili 
administratívne a finančné sankcie ku koncu implementácie projektov.  

5. Je nevyhnutné zabezpečiť stabilný prechod medzi oboma programovými obdobiami – 
PO 2014-2020 a 2021-2027 tak, aby nedošlo k opätovnému viacročnému výpadku 

vo financovaní VVI zo zdrojov EŠIF. Na splnenie tohto cieľa je možné využiť nasledovné 

nástroje z oblasti dopytových výziev: 

a. vyhlásenie nových výziev zo strany MŠVVaŠ SR, zameraných na perspektívne typy 

projektov a infraštruktúr: 

i. vyhlásenie výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja 

už v súlade s novou RIS3 SK, 

ii. vyhlásenie výziev na podporu individuálnych priemyselných výskumno-

vývojových centier už v súlade s novou RIS3 SK, 

iii. vyhlásenie výziev na podporu modernizácie existujúcej verejnej výskumnej 

infraštruktúry 

b. generovanie v rámci vyhlásených výziev aj zásobníkov projektov, 

c. na hladký prechod medzi dvoma programovými obdobiami a za účelom 

zabezpečenie stabilného a predvídateľného financovania využiť fázovanie 

projektov tak v nových výzvach, ako aj v existujúcich zazmluvnených projektov tam, 

kde to dáva zmysel. 

6. Je potrebné v rámci dopytových výziev MŠVVaŠ SR zachovať maximálnu miernu 
transparentnosti a objektívnosti v oblasti vyhodnocovania projektov, pričom v tejto 

oblasti berúc do úvahy skúsenosti z PO 2014-2020, navrhujeme najmä nasledovné: 
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a. Využiť v maximálnej možnej miere špičkových zahraničných expertov ako 

odborných hodnotiteľov; 

b. Výrazne zrýchliť proces odborného hodnotenia, a to tak, že odborných 

hodnotiteľov zamerať len na obsahové hodnotiace kritériá a formálne kritériá 

hodnotiť internými hodnotiteľmi; 

c. V maximálnej možnej miere zjednodušiť administratívne pravidlá a podmienky 

poskytnutia príspevku (inšpirovať sa programom H2020/HE) a overovať tieto 

podmienky iba raz a nie opakovane v rámci procesu konania o predložených 

projektoch. 

7. Odporúčame, aby Slovensko súčasne urýchlene zadefinovalo svoje priority v oblasti 
budovania a podpory verejných výskumných infraštruktúr národnej dôležitosti 

a zabezpečilo ich kontinuálne a stabilné financovanie a podmienky ich používania. Malo by 

byť možné tieto infraštruktúry v čo najväčšej miere využívať aj na spoločný výskum, ako aj 

iné formy spolupráce, s podnikateľskými výskumnými inštitúciami a praxou. Pričom berúc 

do úvahy skúsenosti z oboch predchádzajúcich programových období, odporúčame 

v rámci výskumno-vývojových projektov sa sústrediť na tri hlavné typy projektov: 

a. vysokokvalitné integrované projekty na konsolidáciu, modernizáciu, optimalizáciu 

a nevyhnutnú modernizáciu existujúcej verejnej výskumnej infraštruktúry 

nepodnikateľských výskumných inštitúcií (max. 1 projekt pre 1 inštitúciu pokrývajúci 

celé programové obdobie 2021 – 2027); 

b. podpora individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier; 
c. podpora dlhodobého strategického výskumu a vývoja. 

8. Odporúčame, aby boli prijaté opatrenia na zabezpečenie striktného dodržiavania 
termínov poskytovateľov EŠIF na podporu VVI:   

a. vyvodiť zodpovednosť za nedodržanie termínov zo strany poskytovateľa a to 

na úrovni poskytovateľa. Napríklad – mzdové náklady poskytovateľa sú hradené 

z prostriedkov technickej pomoci. V PO 2014-2020 sa prakticky až do roku 2019 

nezačali financovať a implementovať žiadne projekty – avšak v rokoch 2015-2018 sa 

v plnej miere prostriedky technickej pomoci čerpali – aj napriek zrušeným výzvam 

v hodnote 500 mil. EUR. V novom programovom období by sa v takomto prípade 

mala uplatniť finančná korekcia pre prostriedky technickej pomoci a príslušné 

ministerstvo by malo tieto prostriedky uhradiť z vlastných zdrojov; 

b. vo fáze konania o predložených projektoch, ako aj počas implementácie (napríklad 

kontroly týkajúce sa VO, ktoré môžu jednak neúmerne predĺžiť nákup potrebných 

rozpočtových položiek pre realizáciu výskumu a vývoja, ale v prípade 

podnikateľských subjektov v prípade nákupu investičných celkov oneskorenie VO 

spôsobuje aj výrazné zvyšovanie potreby ich vlastných zdrojov, t.j. finančné 

náklady). 
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1. PODPORA VVI Z EŠIF V ŠIRŠOM KONTEXTE 
MEDZINÁRODNÝCH A NÁRODNÝCH POLITÍK 
VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ 

 

Akákoľvek podpora pre akúkoľvek oblasť z verejných zdrojov, je v konečnom dôsledku 

politické rozhodnutie. Na to, aby takáto verejná podpora mohla stabilne fungovať, je 

potrebné, aby boli splnené základné podmienky. Z pohľadu verejných investícií 

prostredníctvom zdrojov EŠIF, do oblasti VVI a dosiahnutia maximálnych pozitívnych efektov, 

je potrebné: 

• aby boli všetci, vrátane samotných politikov a ľudí prijímajúcich rozhodnutia v tejto 

oblasti, presvedčení, že verejné investície do VVI majú zmysel, vysokú pridanú hodnotu 

a tomu zodpovedajúcu návratnosť – a aby sa toto presvedčenie komunikovalo smerom 

k verejnosti, 

• aby podpora VVI z verejných investícií bola realizovaná v rámci premysleného, 

stabilného systému národnej politiky na podporu výskumu, vývoja a inovácií, ktorej 

pravidlá a priority sú určené na dlhoročné obdobie vopred a ktoré nie sú ovplyvnené 

negatívne politickým cyklom a ad-hoc rozhodnutiami politikov, 

• aby samotný tok verejných zdrojov do oblasti VVI bol – bez ohľadu na ich objem – 

stabilný a predvídateľný. 

Aká je situácia v týchto troch bodoch a ako ovplyvňuje efektívnosť a prínos investícií z EŠIF 

do VVI systému na Slovensku?  

 

1.1 Aký zmysel majú verejné investície do oblasti výskumu, vývoja 

a inovácií vo svete a na Slovensku? 

Na ekonomický a spoločenský prínos verejných investícií do oblasti VVI – vrátane investícií 

z EŠIF - je nevyhnutné pozerať sa komplexne. Za najviditeľnejšie benefity – ktoré môžeme 

označiť, ako priamy prínos – môžeme považovať nasledovné: 

• vytvorené pracovné miesta pre výskumníkov a inovátorov, ktorí pracujú v rámci 

samotných podporených projektov/aktivít, 

• realizácia odborných a ostatných služieb, ktoré sú využívané prijímateľmi verejných 

investícií realizujúcimi podporené projekty/aktivity, 

• hodnota vytvoreného duševného vlastníctva a jeho „speňaženie“ vo forme príjmov 

z predaja licencií, alebo jeho využitie vo forme vzniku spin-off/start-up spoločností; 

tieto procesy následne generujú ďalšie potenciálne benefity pre samotnú výskumnú 

inštitúciu ale aj pre ekonomiku a spoločnosť, 
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• výnosy z predajov nových tovarov a služieb a súčasne uhradené dane z príjmov, ktoré 

štát následne využíva v rámci svojho redistribučného mechanizmu. 

Vyššie uvedené prínosy verejných investícií do oblasti výskumu, vývoja a inovácií nie sú 

vyčerpávajúce – ide skôr o základné okruhy prínosov – či už priamo pre samotné výskumné 

organizácie, alebo multiplikačné prínosy aj pre iné subjekty – ako napríklad v prípade 

využívania odborných služieb od tretích strán. Väčšina priamych prínosov sú pomerne dobre 

merateľné prostredníctvom relatívne štandardne používaných indikátorov/ukazovateľov.  

Pri analýze potenciálnych prínosov verejných investícií do výskumu, vývoja a inovácií si treba 

ale uvedomiť, že tieto majú aj nespochybniteľné nepriame pozitívne efekty, ktoré nie sú priamo 

plánované v rámci konkrétnych projektov/aktivít, ale nespochybniteľne vznikajú následkov ich 

realizácie. Medzi tieto nepriame prínosy môžeme zaradiť nasledovné vybrané pozitívne efekty: 

• voľné šírenie užitočných nástrojov, metód/metodík a nových vedomostí, 

• zvyšovanie kvalifikácie a kvality pracovnej sily, ktorá je následne schopnejšie realizovať 

náročnejšie a sofistikovanejšie úlohy, 

• zvyšovanie produktivity práce v rámci spoločností, ktoré využívajú nové technológie, 

• pozitívne efekty v rámci tzv. organizácie vzťahov v rámci spoločnosti, ktoré sú výsledkov 

realizácie výskumno-vývojových a inovačných projektov a aktivít, ako sú: 

• vytvorené funkčné väzby a vzťahy medzi podnikateľskou sférou 

a nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami; 

• stimulovanie nových multilaterálnych dodávateľských reťazcov; 

• vytváranie nových trhov s novými tovarmi a službami. 

Opätovne treba zdôrazniť, že ide o zovšeobecnené príklady pozitívnych efektov, ktoré nie sú 

vyčerpávajúce a realizácia výskumno-vývojových a inovačných projektov/aktivít má za následok 

oveľa viac takýchto pozitívnych externalít.  

Verejné financovanie výskumu, vývoja a inovácií má za následok taktiež mnohé želateľné, avšak 

oveľa ťažšie kvantifikovateľné pozitívne efekty. Na makroúrovni je potrebné ako dokázateľný 

pozitívny efekt jednoznačne uviesť príspevok výskumu, vývoja a inovácií k tvorbe spoločnosti 

založenej na vedomostiach, príspevok k zintenzívneniu medzinárodnej spolupráce a súčasne 

k zvýšeniu medzinárodnej konkurencieschopnosti, zvyšovaniu intenzity rastu produktivity 

a vytváraniu vysoko-kvalifikovaných a kvalitných pracovných miest. Toto všetko následne má 

potenciál zvyšovať kvalitu životnej úrovne a prispieva k lepšiemu a otvorenejšiemu fungovaniu 

demokratických a otvorených spoločností. Investície do tejto oblasti zintenzívňujú 

medzinárodnú spoluprácu s cieľom lepšej alokácie rôznych typov zdrojov a aj globálne 

na úrovni Európskej únie pozitívne efekty takýchto investícií sú nevyhnutným predpokladom 

pre plnenie celoeurópskych rozvojových cieľov.   

Tento názor na prínos verejných investícií do výskumu, vývoja a inovácií sa v plnej miere prejavil 

v historickom vývoji rozpočtov rámcových programov EÚ na podporu výskumu, vývoja 

a inovácií – keď prvý rámcový program začal s hodnotou 3,2 mld. EUR a aktuálny rámcový 
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program na nasledujúce 7 ročné rozpočtové obdobie 2021-2027 – Horizont Európa – bude 

disponovať so zdrojmi vo výške 95,5 mld. EUR. 

Graf 1 Vývoj zdrojov alokovaných na Rámcové programy EÚ na podporu výskumu a vývoja a 
vývoj zdrojov alokovaných na podporu výskumu a vývoja z EŠIF zdrojov 

  
Zdroj: Európska komisia, www.opvai.sk, www.rokovania.sk, www.minedu.sk   
 

Európska komisia považuje za kľúčové práve verejné investície do tejto oblasti, a to z dôvodu 

rôznorodých priamych a nepriamych, merateľných a nemerateľných pozitívnych prínosov 

pre rozvoj ekonomiky a spoločnosti. Práve tento typ investícií by mal posilňovať celkovú 

odolnosť a pružnosť pri reakciách na rôzne situácie, podporovať udržateľnosť rozvoja 

jednotlivých členských štátov EÚ, vytvárať a poskytovať nové nástroje na ochranu životného 

prostredia, zlepšovať celkový zdravotný stav obyvateľstva a celkovo podporovať spoločenský 

blahobyt a prosperitu.  

Na druhej strane – Slovensko ako členský štát EÚ – oficiálne dlhé roky deklaruje, že podpora 

VVI je vládou prioritou – čo je aj zásluhou nášho členstva v EÚ a tým, že ide o celoeurópsku 

prioritu. Ale ako to je v skutočnosti? Vyššie uvedený graf veľmi jasne znázorňuje paradox, ktorý 

zažíva slovenská veda a inovácie. Na papieri to sú oblasti, ktorých politická priorita rastie. 

V skutočnosti – z rôznych dôvodov, z ktorých ale žiadny nie je opodstatnený – sa alokácia 

na výskum a vývoj z EŠIF postupne znižuje – z pôvodných zazmluvnených 1,6 mld. EUR v PO 

2007-2013, cez 0,9 mld. EUR plánovaných v rámci PO 2014-2020 k reálnym 0,6 mld. EUR, ktoré 

boli zazmluvnené. A keďže zo známych dôvodov oblasť VVI a najmä výskumno-vývojové 

aktivity mali 4-ročný výpadok v čerpaní z EŠIF kvôli škandálu a následnému zablokovaniu 

systému dopytových výziev MŠVVaŠ SR/VA v lete 2017, je jednoduchšie považovať oblasť VVI 

na Slovensku za oblasť, ktorá nevie čerpať a nemá absorpčnú kapacitu. Aj keď vysoký záujem 

o každú vyhlásenú dopytovú výzvu – aj napriek zlyhaniam a rušeniu veľkého počtu výziev v PO 

2014-2020 – jasne dokazuje, že záujem a absorpčná kapacita na strane výskumných inštitúcií je 
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dostatočná a vyššia, ako je alokácia, napriek tomu počas aktuálnych prác na príprave PO 2021-

2027, sa navrhuje pre oblasť VVI ďalšie zníženie alokácie oproti predchádzajúcemu obdobiu 

o viac ako 30%.  

Európska komisia realizovala mnohé štúdie a analýzy, ktorých cieľom bolo preskúmať reálny 

prínos investícií z rámcových programov na podporu výskumu a vývoja pre európsku 

ekonomiku a spoločnosť. Podľa ex-post hodnotenia 7. Rámcového programu EÚ na podporu 

výskumu a vývoja, investícia v hodnote 55 mld. EUR (hodnota rozpočtu tohto rámcového 

programu)  mala mimoriadny mnohonásobný prínos na európsku ekonomiku, keď každé 

investované euro prinieslo 11 EUR. Podrobnejší popis výsledkov rôznych analýz, ktoré sa 

zaoberali mierou návratnosti verejných investícií do oblasti VVI, je predmetom Prílohy 1 tejto 
analýzy. Výsledky všetkých analýz odpovedali na túto otázku pozitívne s tým, že ich závery sa 

líšia len mierou návratnosti – od 20% návratnosti až po 140 násobnú návratnosť týchto investícií.     

Pri posudzovaní rôznych pozitívnych efektov popísaných vyššie, nemôžeme opomenúť jeden 

zásadný negatívny efekt verejných investícií do oblasti výskumu, vývoja a inovácií v rámci EÚ. 

Ide o negatívny efekt, ktorý znášajú mnohí žiadatelia o výskumno-vývojové a inovačné granty 

Tento efekt, ktorý existuje tak na európskej úrovni v rámci predkladania projektov do výziev 

rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj, ako aj v rámci Slovenska, je síce analogický, ale 

dôvod  jeho vzniku je iný: 

• Na úrovni rámcových programov EÚ pre podporu výskumu a vývoja je medzinárodná 

konkurencia taká intenzívna, že priemerná miera úspešnosti predložených projektov je 

14%. To znamená, že len 1 zo 7 predložených projektov nakoniec aj reálne získa verejné 

zdroje na svoju realizáciu. Tento fakt svedčí o tom, že európske rámcové programy 

majú mimoriadne vysoké administratívne náklady – ktoré v prípade nefinancovaných 

projektov sú nezanedbateľné. Pokiaľ ide o náklady investované do prípravy projektov, 

ktoré nakoniec nedostali financovanie z verejných zdrojov - tieto, ktoré boli odhadnuté 

na minimálne 500 mil. EUR/ročne2. Ide o obrovskú sumu, ktorá predstavuje v tejto 

oblasti stratu iných príležitostí. 

• Na úrovni Slovenska ide o problém, ktorý je obdobný a v plnej miere sa vyskytol 

v programovom období 2014-2020 – keď boli z dôvodu nefunkčnosti systému 

dopytových výziev na podporu výskumu a vývoja viaceré výzvy zrušené – a to v čase, 

keď už boli podpísané zmluvy, resp. proces konaní o projektoch bol vo veľmi 

pokročilom štádiu. Na rozdiel od EÚ, kde tento problém nastal z dôvodu veľmi dobre 

fungujúceho manažmentu systému dopytových výziev rámcových programov a ich 

vysokej atraktivity pre inštitúcie prakticky z celého sveta, na Slovensku tento problém 

nastal z dôvodu manažérskeho zlyhania systému dopytových výziev v rámci 

Operačného programu Výskum a inovácie. Okrem mnohých iných negatívnych efektov, 

 
2 Zdroj: Why fund research? A guide to why EU-funded research and innovation matters, Philip Hines, 

June 2017, Science Business Publishing Ltd. 
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tu nastal aj presne efekt vysokých nákladov stratených príležitostí – keď investície 

značných objemov boli zrealizované pri príprave projektov a vo viacerých prípadoch aj 

ich počiatočných fáz realizácie z vlastných zdrojov. Aj keď je v rámci Slovenska nemožné 

odhadnúť presnejšie, o akú sumu išlo, určite bola nezanedbateľná a mnohých 

serióznym vedeckých inštitúciám z podnikateľského aj nepodnikateľského sektora 

spôsobila značné problémy.    

Rozhodnutie o objeme verejných investícií je spravidla viac politickým, ako odborným 

rozhodnutím. Ale náš súčasný štýl života a životná úroveň sú živým dôkazom úspechu a prínosu 

verejných investícií do tejto oblasti. Ide o investície, ktoré – ako vyplýva z vyššie uvedeného – 

majú pozitívny recipročný prínos naprieč rôznymi sektormi. Čiže aj keď prijímanie o objeme 

a spôsobe verejných investícií do oblasti výskumu, vývoja a inovácií, nemôžeme brať ako niečo 

samozrejmé a jeho ekonomický a spoločenský prínos musí byť niečo, čo musíme brať do úvahy 

ako nevyhnutný výsledok, ktorý je nutné dosiahnuť – aj v zmysle vyššie uvedeného sme 

presvedčení, že výsledky výskumu, vývoja a inovácií v poslednom období jednoznačne 

dokázali opodstatnenosť týchto investícií.  

Keď sa na túto otázku pozrieme špecificky slovensky – bohužiaľ musíme konštatovať, že aj dnes 

mnohí zodpovední, ktorí v danom čase majú politickú moc, považujú investície do tejto oblasti 

za zbytočný luxus – avšak opak je pravdou. Na základe faktov, ktoré poskytuje aj táto analýza, 

sme presvedčení, že aj v rámci Slovenska sú verejné investície do tejto oblasti základom 

pre životnú úroveň a mieru prosperity, ktorú zažívame dnes a súčasne ide o základný stavebný 

kameň pre schopnosť vysporiadať sa s hlavnými výzvami, ktorým čelíme dnes a ktorých riešenie 

– aj v rámci vedeckých a inovačných aktivít slovenských inštitúcií – bude základnom pre to, ako 

budeme prosperovať zajtra. To znamená, že na prvú z troch podmienok, ktorá je 
nevyhnutná na dosiahnutie maximálnej miery efektívnosti a pozitívnych efektov 
verejných investícií do VVI – v tomto prípade EŠIF – nevieme odpovedať pozitívne.  
 

1.2 Realizuje sa podpora VVI z prostriedkov EŠIF na Slovensku v rámci 

stabilného a kvalitného rámca národnej politiky na podporu výskumu, 

vývoja a inovácií?    

Napriek neustálym deklaratórnym vyhláseniam v mnohých vládou schválených dokumentoch 

– počnúc programovými vyhláseniami vlády a končiac rôznych strategickými materiálmi – kde 

podpora vedy a inovácií je súčasťou hesiel o ich nevyhnutnosti pre ďalší rozvoj Slovenska, 

realita je iná. Dokonca musíme konštatovať, že ide o medzinárodný unikát – kde vláda už dlhšie 

obdobie (minimálne 5 rokov) prakticky rezignovala na aktívne riadenia štátnej politiky výskumu, 

vývoja a inovácií. Pokiaľ budeme brať do úvahy bežnú medzinárodnú prax v tejto oblasti, tak 

musíme konštatovať, že štátna politika v tejto oblasti na Slovensku prakticky neexistuje už 

niekoľko volebných období.  
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Táto skutočnosť má doslova devastačný účinok na VVI sektor a aj keď existujú pozitívne 

ostrovčeky deviácie od bežného stavu, nie sú systémové ale spravidla na úrovni konkrétnych 

kvalitných a dobre zrealizovaných projektov a sú zásluhou nadšencov a kvalitných tímov ich 

realizátorov, ktorí ich zrealizovali nie vďaka, ale napriek tomu, aký systém podpory VVI 

na Slovensku existuje.  

Slovenská republika už od roku 2015 nemá žiadnym dokumentom upravenú realizáciu štátnej 

politiky výskumu, vývoja a inovácií. Aj keď do roku 2015 mal platnosť Dlhodobý zámer štátnej 

vednej a technickej politiky schválený vládou SR v roku 2007, z rôznych dôvodov – ale najmä 

z dôvodu jeho nenaviazania na verejné zdroje, ktoré by sa striktne každý rok predvídateľne a 

stabilne investovali v súlade s vládou schválenou politikou v tejto oblasti - ani tento dokument 

nebol realizovaný a jeho existencia nemôže byť považovaná za dôkaz existencie štandardnej 

štátnej politiky v oblasti výskumu a vývoja.  

Pritom povinnosť mať definovanú vládnu politiku v tejto oblasti je zakotvená v zákone č. 

172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja – kde sa uvádza nasledovné: 

„Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky je dokument, ktorý obsahuje základné 

zámery a ciele v oblasti výskumu a vývoja vrátane zámerov a cieľov v oblasti rozvoja ľudských 

zdrojov vo výskume a vývoji, tém štátnych programov výskumu a vývoja a tém štátnych 

programov rozvoja infraštuktúry výskumu a vývoja a zámerov a cieľov v oblasti medzinárodnej 

vedecko-technickej spolupráce. Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky sa 

vypracúva na päť až desať rokov a obsahuje aj plán finančného zabezpečenia aktivít, ktoré 

pokrýva“. 

 

Slovenské vedecké inštitúcie fungujú z dôvodu neexistencie štátnej politiky výskumu, vývoja 

a inovácií, v absolútne nepredvídateľnom prostredí. V oblasti súťažného financovania výskumu 

a vývoja nie je možné plánovať ani len krátkodobý výskum – a už vôbec nehovoriac o nejakom 

strednodobom, alebo dlhodobom plánovaní a nastavovaní výskumných zámerov a priorít 

na strane vedeckých inštitúcií. Uvedené sa týka všetkých typov inštitúcií realizujúcich výskum – 

vrátane podnikateľských subjektov.  

Ďalším dôsledkom je, že celý ekosystém VVI na Slovensku je riadený sériou ad-hoc rozhodnutí 

kompetentných inštitúcií a funkcionárov – ktorí z dôvodu chýbajúcej štátnej politiky výskumu, 

vývoja a inovácií musia robiť len takýto typ rozhodnutí - ktoré sú tiež nepredvídateľné – ako 

príklad je možné uviesť zrušenie dvoch výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu 

a vývoja v doménach priemysel a IKT v celkovej sume 155 mil. EUR (EÚ zdroje) už v záverečnom 

štádiu ich vyhodnocovania a to napriek tomu, že nástroje kohéznej politiky EÚ (napríklad 

fázovanie projektov) umožňovali tieto výzvy vyhodnotiť a financovať najkvalitnejšie projekty. Je 

vysoko pravdepodobné, že v prípade jasne zadefinovaných priorít a nástrojov štátnej politiky 

v tejto oblasti, by takéto rozhodnutie nebolo  prijaté.  
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Slovenská republika síce má prijatý dokument Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a 

inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (tzv. RIS3 SK) – ale aj prax v období 

rokov 2015-2020 ukázala, že tento dokument nemôže nahradiť chýbajúcu ucelenú štátnu 

politiku výskumu, vývoja a inovácií. Navyše ide o ex ante kondicionalitu na implementáciu EŠIF 

a nie o štátu vednú a inovačnú politiku.  

Situáciu na Slovensku sme porovnali so situáciu v Českej republike, pričom prehľad 

existujúcich základných dokumentov, ktorými sa riadi štát a jeho jednotlivé zložky pri podpore 

VVI, sú uvedené v Prílohe 2 tejto analýzy.  

Ako príklad štátu, kde naopak organizácia štátnej politiky výskumu, vývoja a inovácií funguje 

predvídateľne a štát má túto politiku zadefinovanú v každom časovom období, je Česká 

republika. Táto na to používa dokument „Národná politika výskumu, vývoja a inovácií“ – 

pričom ide o základný vrcholový strategický dokument na národnej úrovni, ktorý určuje hlavné 

strategické smery v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a súčasne zastrešuje ostatné súvisiace 

strategické dokumenty v Českej republike – ako je napríklad už spomínaná stratégie 

inteligentnej špecializácie. 

Aktuálne platnou v Českej republike je Národná politika výskumu, vývoja a inovácií 2021+, 

ktorá bola schválená vládou ČR v júli 2020 – t.j. aj napriek pandémii ochorenia COVID-19 Česká 

republika už má zadefinovanú vládnu politiku v tejto oblasti a následne v januári 2021 bola 

schválená vládou ČR nová RIS3 stratégia.  

Tento stav „dlhodobého odborného politického vákua“ mal a aj má na Slovensku vedu 

z pohľadu financovania a strategického plánovania katastrofálne účinky – a to aj priamo 
v podpore výskumu a vývoja z EŠIF – a aj z toho dôvodu je súčasťou tejto analýzy aj popis 
stavu plánovania štátnej politiky výskumu, vývoja a inovácií a jej jednotlivých 
komponentov. Stav v tejto oblasti má priamy vplyv na to, aké výsledky a pridanú hodnotu 

pre Slovensko mali, resp. budú mať investície z EŠIF do oblasti výskumu, vývoja a inovácií.  

Výsledky analýzy jasne dokazujú vysokú mieru pridanej hodnoty takýchto investícií 

prostredníctvom merateľných indikátorov, ako aj nemerateľných pozitívnych efektov, avšak 

súčasne je evidentné, že v prípade existencie štátnej politiky výskumu, vývoja a inovácií, by 

tieto pozitívne efekty boli výrazne vyššie. To znamená, že Slovenská republika v tejto oblasti 

jednoznačne doteraz prichádza o príležitosti, ktoré jej existencia intervencií z EŠIF do oblasti 

výskumu, vývoja a inovácií dáva. 

Ďalším konkrétnym príkladom – bohužiaľ negatívnym – je oblasť štátnej podpory a 
manažmentu verejných výskumných infraštruktúr. Vzhľadom na to, že ide o oblasť, kde je 

nutné realizovať najmä investície väčšieho objemu – ide o doménu investícií z oblasti EŠIF. 

Vzhľadom k tomu, že Slovenská republika nemá už dlhšie obdobie funkčnú štátnu politiku 

v oblasti výskumu a vývoja, analogicky nemá funkčnú politiku v oblasti investovania 

do strategicky dôležitých veľkých verejných výskumných infraštruktúr.  
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Slovenská republika začala budovať výskumné infraštruktúry prostredníctvom EŠIF v PO 2007-

2013 – pričom z dôvodu neexistencie štátnej politiky v tejto oblasti a jasne definovaných 

priorít, bol celý tento proces zrealizovaný formou rôznych typov dopytovo-orientovaných 

výziev a systémom zdola nahor. To znamená, že vláda SR nepostupovala systémom určenia 

strategicky dôležitých oblastí, v ktorých je pre SR efektívne a perspektívne budovanie 

dôležitých verejných výskumných infraštruktúr – ale naopak – to, aké verejné výskumné 

infraštruktúry vzniknú v dôsledku podpory zo štrukturálnych fondov, bolo určené 

prostredníctvom výberu projektov v dopytovo orientovaných výzvach (až na niekoľko málo 

výnimiek v oblasti budovanie centrálnej IT infraštruktúry pre výskumníkov, ako sú národné 

projekty CVTI SR). 

Situácia sa nezmenila ani v následnom PO 2014-2020. Naďalej štát nezadefinoval svoje priority 

a štátnu politiku v tejto oblasti – a aj keď OP VaI – obsahoval istý náznak procesov prioritizácie 

verejných výskumných infraštruktúr prostredníctvom medzinárodného hodnotenia 

univerzitných vedeckých parkov, výskumných centier a superpočítačovej infraštruktúry, 

nakoniec sa tento proces nezrealizoval. Opätovne sa ukázalo, že chýbajúcu štátnu politiku 

v tejto oblasti, schválenú vládou SR a platnú na stredno až dlhodobé časové obdobie, nemôže 

nahradiť iný dokument – hoci by išlo o úroveň programového dokumentu typu „operačný 

program“. 

Opätovne, ako v prípade existencie štátnej politiky výskumu, vývoja a inovácií, Česká republika 

je pre Slovensko príkladom hodným nasledovania – ako štátu, ktorý má zadefinovanú štátnu 

politiku v oblasti strategicky dôležitých verejných výskumných infraštruktúr. V roku 2009 bol 

do legislatívy upravujúcej podporu výskumu, vývoja a inovácií z verejných zdrojov v ČR 

integrovaný úplne nový legislatívny nástroj financovania – a to tzv. podpora veľkých 

výskumných infraštruktúr. Za účelom efektívneho manažmentu veľkých verejných infraštruktúr, 

ako jedného z pilierov národného výskumného a inovačného systému ČR, bol v posledných 

rokoch zrealizovaný celý rad opatrení, ktoré mali za cieľ napomáhať k tvorbe vhodného 

prostredia pre výstavbu, prevádzku a investičný rozvoj veľkých verejných výskumných 

infraštruktúr, ktorými by sa mohli inšpirovať aj kompetentní na Slovensku: 

• bola nastavená vhodná definícia veľkých výskumných infraštruktúr – ako jedinečných 

zariadení, pre ktoré je charakteristická vysoká znalostná a technologická náročnosť 

a ktoré sú prevádzkované na základe princípov politiky otvoreného prístupu k ich 

kapacitám a využívať ich môžu všetci potenciálni záujemcovia – a to tak z prostredia 

výskumných inštitúcií, ako aj inovujúcich podnikov. Týmto spôsobom na jednej strane 

tieto infraštruktúry umožňujú svojich používateľov dosahovanie prelomových nových 

poznatkov v oblasti základného a aplikovaného výskumu, ako aj v oblasti vývoja nových 

pokročilých technológií, ktoré vykazujú vysoký potenciál uplatnenia sa v inovovaných 

produktoch a službách s vysokou pridanou hodnotou; 

• návrhy financovania jednotlivých veľkých výskumných infraštruktúr – ako vôbec jediné 

individuálne projekty výskumu a vývoja v ČR – sú predkladané na schválenie vláde ČR; 
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• ČR v roku 2010 prvýkrát spracovala materiál Cestovná mapa veľkých výskumných 

infraštruktúr – ako strategický dokument pre túto časť štátnej politiky výskumu, vývoja 

a inovácií. Následne bol tento dokument aktualizovaný v rokoch 2011 a 2015 

a najnovšia verzia aktualizácie z roku 2019 určuje koncept rozvoja veľkých infraštruktúr 

až do roku 2022; 

• od roku 2014 ČR organizuje pravidelne komplexné medzinárodné hodnotenie veľkých 

výskumných infraštruktúr – pričom výstupy týchto hodnotení slúžia vláde ČR ako 

nezávislé odborné podklady k prijímaniu informovaných politických rozhodnutí 

o financovaní veľkých výskumných infraštruktúr z verejných zdrojov; 

• je definované komplementárne financovanie veľkých výskumných infraštruktúr 

zo zdrojov EŠIF a vlastných verejných zdrojov ČR – pričom z vlastných verejných zdrojov 

ČR vyčlenila prostriedky formou doteraz dvoch rozpočtových programov – Národného 

programu udržateľnosti I. a Národného programu udržateľnosti II.; 

• je podporovaná internacionalizácia, resp. medzinárodná spolupráca veľkých 

výskumných infraštruktúr a ich zapájanie sa do medzinárodných sietí a združení – a to 

najmä právnických osôb ERIC. 

Keď máme zhodnotiť situáciu na Slovensku, tak z vyššie uvedených základných opatrení, ktoré 

zrealizovala ČR, nebolo na Slovensku zrealizované ani jedno. Slovenskú štátnu politiku v oblasti 

veľkých výskumných infraštruktúr môžeme charakterizovať nasledovne: 

• neexistuje žiadna ucelená štátna politika v oblasti veľkých výskumných infraštruktúr, 

ktorá by zodpovedala potrebám tejto oblasti (neexistuje ani v oblasti legislatívnej a ani 

na úrovni štátnej politiky schválenej vládou SR); 

• neexistuje na štátnej úrovni správne určená definícia a pravidlá upravujúce využívanie 

verejných výskumných infraštruktúr celým spektrom záujemcov, vrátane 

podnikateľského sektora – práve naopak, je zaužívaný výklad možnosti využívania 

verejnej výskumnej infraštruktúry ako niečoho zakázaného pre podnikateľský sektor – 

napriek tomu, že prax v okolitých štátoch ukázala, že prostredníctvom rokovania 

so zástupcami Európskej komisie, je možné pravidlá v tejto oblasti nastaviť vhodnejšie; 

• vláda SR doteraz neschválila žiadne priority a žiadne financovanie pre veľké výskumné 

infraštruktúry, ani dokument formy „cestovná mapa“; 

• vláda SR žiadnym spôsobom komplementárne nefinancuje existujúce verejné 

výskumné infraštruktúry z vlastných rozpočtových zdrojov – čo vyústilo v paradoxnú 

situáciu, kde na jednej strane sa formálne „zakazuje“ využívať verejnú výskumnú 

infraštruktúru na spoluprácu s podnikmi – čo by umožnilo vlastníkovi infraštruktúry 

získať zdroje na jej ďalšiu prevádzku, údržbu a prípadne ďalší rozvoj a súčasne vláda SR 

neprijala absolútne žiadne opatrenia na zabezpečenie udržateľného financovania 

verejných výskumných infraštruktúr; 

• SR doteraz nerealizovala žiadne medzinárodné hodnotenie verejných výskumných 

infraštruktúr, ktoré je možné považovať za strategické (univerzitné vedecké parky 

a výskumné centrá); 
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• nie je podporovaná a ani legislatívne ošetrená medzinárodná spolupráca infraštruktúr. 

Existencia verejných výskumných infraštruktúr vybudovaných zo štrukturálnych fondov EÚ 

v programovom období 2007-2013, potenciálne patrí k najpozitívnejším výsledkom investícií 

do oblasti výskumu a vývoja – vrátane mnohých potenciálnych merateľných, ale aj 

nemerateľných pozitívnych dopadov v rámci Slovenskej republiky. Avšak na to, aby sa 

v maximálnej možnej miere existencia tohto pozitívneho efektu investícií európskych 

štrukturálnych a investičných fondov, využila v prospech Slovenska, je nutné začať realizovať 

aktívnu koordináciu a spoločný manažment nositeľa štátnej vednej a technickej politiky 

a vlastníkov týchto infraštruktúr.  

Pandémia ochorenia COVID-19 je jasným dôkazom toho, ako kvôli neexistencii 

v zahraničí bežného manažmentu, vznikne efekt stratených príležitostí pozitívnych efektov 

investícii do oblasti výskumu a vývoja – v tomto prípade verejnej vedeckej infraštruktúry. 

Slovenská republika disponuje modernou vedeckou infraštruktúrou v oblastiach, ktoré mohli 

výraznejšie pomôcť zvládať pandémiu, pokiaľ by došlo k:  

• jasnému definovaniu spoločných pravidiel pre koordinované využitie verejných 

výskumných infraštruktúr – prioritne pre pomoc s riešením aktuálnej mimoriadnej 

situácie a vytvoreniu centrálneho informačného bodu a zverejnenie prehľadu 

disponibilnej strategickej verejnej výskumnej infraštruktúry v zmysle dobrej praxe 

v zahraničí – ako napríklad https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/; 

• definovaniu pravidiel pre využívanie strategickej verejnej výskumnej infraštruktúry 

v prospech rozvoja priemyslu na Slovensku; 

• celonárodnej koordinácii ďalšieho rozvoja univerzitných vedeckých parkov 

a výskumných centier; 

• definovaniu vhodných oblastí pre vytvorenie národných centier pre distribuovanú 

(virtuálnu) verejnú výskumnú infraštruktúru; 

• vytvoreniu národných centier distribuovanej verejnej výskumnej infraštruktúry a ich 

zapojenie sa do riešenia celospoločenských problémov. 

Prostredníctvom takejto koordinácie bolo možné zverejnenie spoločného „katalógu ponúk“ 

pre Slovensko v boji proti pandémii spôsobenej ochorením COVID 19 a za účelom znižovania 

negatívnych dôsledkov pandémie pre spoločenský a ekonomický život na Slovensku za využitia 

strategickej verejnej výskumnej infraštruktúry. Taktiež takýto prístup k tomu, že Slovensko 

disponuje verejnou výskumnou infraštruktúrou, mohol zabezpečiť rýchlu a plošnú celonárodnú 

akcieschopnosť strategických verejných výskumných infraštruktúr, ktorá by v závislosti 

od konkrétnej potreby a situácie bola schopná koordinovane využiť potenciál týchto 

infraštruktúr. 

Pokiaľ vychádzame z toho, aká verejná výskumná infraštruktúra bola vybudovaná zo zdrojov 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a ktorú z týchto infraštruktúr je možné 

považovať za kľúčovú, tak predmetom koordinácie by mali byť:  
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• zástupcovia verejných výskumných infraštruktúr, ktoré už boli podporené 
zo štrukturálnych fondov EÚ: 

• 7 univerzitných vedeckých parkov - projekty podporené v rokoch 2013 - 2015 

celkovou sumou  242,45 mil. EUR, 

• 7 výskumných centier - projekty podporené v rokoch 2013 - 2015 celkovou 

sumou 156,73 mil. EUR, 

• IT infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - v minulom programovom 

období podporená 1 celonárodným projektom Slovenská infraštruktúra 

pre vysokovýkonné počítanie a v rámci národných projektov CVTI SR bolo 

podporené národné dátové centrum, ktoré samo o sebe disponuje značnou 

výpočtovou kapacitou; 

• zástupcovia verejných výskumných infraštruktúr, ktoré sú podporené v rámci PO 2014-

2020: 

•  v rámci dopytovej výzvy Výskumnej agentúry zameranej na systémovú verejnú 

výskumnú infraštruktúru v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke 

technológie 2 podporené projekty zamerané na vytvorenie výskumnej 
infraštruktúry v oblasti biobankovania. 

Mimoriadna situácia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 ukázala, že na Slovensku 
chýba akcieschopná permanentná koordinačná platforma, ktorá by v takýchto situáciách 
vedela operatívne a koordinovane reagovať a pomôcť riešiť takúto situáciu zo strany 
štátnych a verejných výskumných inštitúcií. Pričom je potrebné vychádzať z nasledovných 

zásad: 

• z toho, ako jednotlivé štátne a verejné výskumné inštitúcie reagovali na aktuálnu situáciu 

je zrejmé, že tu existoval veľký a zatiaľ nevyužitý potenciál, ktorý by sa vhodnou 

koordináciou zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ešte zvýšil; 

• výskumné inštitúcie majú potenciál reagovať: 

• výskumnými aktivitami,  

• ponukou konkrétnych výkonov v zdravotníctve a výrobou potrebných pomôcok. 

Vyššie uvedené tvrdenia je možné podložiť aj nasledovnými aktivitami vedeckých inštitúcií 

(nejde o vyčerpávajúci zoznam): 

• Biomedicínske centrum SAV – príklady aktivít: 

• izolovanie genómu koronavírusu z pacientov na Slovensku, 

• laboratórna diagnostika – testovanie vzoriek na prítomnosť koronavírusu, 

• Technická univerzita v Košiciach – príklady aktivít: 

•  tlač ochranných pomôcok na 3D tlačiarni pre zdravotníckych pracovníkov,  

• Univerzita Komenského v Bratislave – príklady aktivít: 

• Univerzitný vedecký park UK v Bratislave – sekvenovanie DNA koronavírusu a ďalší 

genomický výskum v tejto oblasti; laboratórna diagnostika – testovanie vzoriek, 

• Prírodovedecká fakulta UK – vývoj náhrady pľúcnej ventilácie, 
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• Lekárska fakulta – tlač štítov pre zdravotnícky personál na 3D tlačiarňach, 

a cez ľudské zdroje priama aktivita v prvej línii v nemocničných zariadeniach, 

• Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine – cez ľudské zdroje priama aktivita v prvej 

línii v nemocničných zariadeniach, 

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – príklady aktivít: 

• vývoj unikátneho prístroja na pľúcnu ventiláciu, 

• zapožičanie vedeckých prístrojov vhodných pre pľúcnu ventiláciu nemocnici 

v Košiciach, 

• Slovenská technická univerzita v Bratislave – príklady aktivít: 

• vývoj prototypu pľúcneho ventilátora v spolupráci so spoločnosťou Matador, 

• telemedicínske riešenia s monitorovaním respirácie, 

• tlač ochranných štítov pre zdravotnícky personál, 

•  nositeľný miniteplomer (využiteľný napríklad pre zamestnancov vo fabrikách), 

•  návrh modelovacích softvérov pre diagnostiku. 

 

Slovenská republika musí byť vďačná vedeckej komunite za to, ako sa postavila k boju 
s pandémiou. Aktivity slovenských vedeckých inštitúcií mali pri boji s pandémiou svoju 
nezastupiteľnú pozitívnu pozíciu a slovenskí vedci sa tomuto boju venovali a aj naďalej 
venujú aj na úkor svojho voľného času a aj napriek tomu, že financovanie ich aktivít 
zo strany štátu nie je zodpovedajúce ich potrebám a ich výsledkom.   

Avšak aj pandémia ukázala, že je mimoriadne nešťastné, že Slovensko nemá funkčnú štátnu 

politiku v tejto oblasti, čo okrem iného aj v takýchto ťažkých časoch zabránilo efektívne využiť 

potenciál slovenskej vedy  pri boji s ňou. Vzhľadom na vyššie uvedené, ani na druhú z troch 
podmienok, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie maximálnej miery efektívnosti 
a pozitívnych efektov verejných investícií do VVI – v tomto prípade EŠIF – nevieme 
odpovedať pozitívne.  
 

1.3 Sú finančné toky v rámci súťažnej podpory VVI z prostriedkov EŠIF 

na Slovensku stabilné a predvídateľné?    

Otázka stabilných a predvídateľných finančných tokov je pre efektívne riadenie VVI na každej 

úrovni – od tej najvyššej na úrovni vlády a jej inštitúcií – až po projektovú úroveň realizovanú 

pracovníkmi výskumných inštitúcií, absolútne kľúčová. Bez stabilných a predvídateľných 

verejných zdrojov – bez ohľadu na ich objem – nie je možné ani plánovať a ani realizovať 

výskumno-vývojové a inovačné zámery týchto inštitúcií.  

Aká je situácia na Slovensku? Porovnali sme rôzne súťažné zdroje podpory VVI z verejných 

zdrojov v období rokov 2012-2020. Porovnávali sme stabilitu a predvídateľnosť nasledovných 

verejných zdrojov: 
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• národné schémy dopytových výziev implementované Agentúrou na podporu výskumu 

a vývoja; 

• objem získaných finančných prostriedkov z programov EÚ pre výskum a vývoj – 7RP 

a H2020; 

• finančné toky na podporu výskumu a vývoja z OP VaV a OP VaI/OP II v rámci dvoch PO 

2007-2013 a 2014-2020; 

• finančné toky na podporu inovácií z OP KaHR a OP VaI/OP II v rámci dvoch PO 2007-2013 

a 2014-2020. 

Tieto finančné toky sú zobrazené na nasledovných dvoch grafoch, pričom graf č. 2 porovnáva 

všetky vyššie uvedené typy verejných finančných zdrojov a graf č. 3 porovnáva pôvodný zámer 

– plán čerpania v rámci OP VaV a OP VaI v oblasti podpory výskumno-vývojových aktivít 

s realitou v podobe čerpania zdrojov v rokoch 2012-2020. 

  

Graf 2 Vývoj financovania VVI na Slovensku z EŠIF, APVV a rámcových programov v období 
2012-2020 

 

Zdroj: Výročné správy APVV, Výročné správy o vykonávaní OP VaV a OP KaHR, dokumenty OP VaV, OP 
KaHR, OP VaI/OP II, Najvyšší kontrolný úrad: Systém financovania výskumu a vývoja z verejných zdrojov 
v SR, ITMS 2014+ (pravidelné dátové exporty zo dňa 29.1.2021), www.minedu.sk   
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Graf 3 Financovanie výskumu a vývoja na Slovensku z OP VaV a OP VaI – plán vs realita v 
období 2012-2020 

 

Zdroj:   Výročné správy o vykonávaní OP VaV, dokumenty OP VaV, OP VaI/OP II, ITMS 2014+ 
(pravidelné dátové exporty zo dňa 29.1.2021) 
 

Vyššie uvedené grafy dokazujú, že podpora VaV v PO 2014-2020 prakticky zlyhala. Kým v rámci 

PO 2007-2013 – aj napriek možným výhradám týkajúcim sa koncepcie podpory, postupnosti 

výziev a pod. – finančná podpora bola stabilná a boli vyčerpané všetky zdroje, ktoré OP VaV 

obsahoval. Nové PO 2014-2020 predstavovalo v tomto zmysle úplný opak.  

 

Graf č. 2 ukazuje, že všetky porovnávane verejné súťažné zdroje na podporu VVI, mali počas 

rokov 2012-2020 relatívne stabilný priebeh, s výnimkou OP VaI. To isté dokazuje aj graf č. 3, 

ktorý ukazuje želaný/plánovaný stav a porovnáva ju s realitou. Slovenská republika prakticky 

nefinancovala žiadne výskumno-vývojové projekty počas obdobia rokov 2016-20193 – a to aj 

napriek tomu, že boli vyhlásené výzvy. To znamená, že všetky výskumné inštitúcie pripravovali 

a predkladali projekty, ktoré sa nakoniec nezrealizovali.    

Tretia podmienka, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie maximálnej miery efektívnosti 
a pozitívnych efektov verejných investícií do VVI – v tomto prípade EŠIF – a to stabilné 
a predvídateľné financovanie – bola v rokoch 2016-2019 nesplnená vo výraznej miere 
a táto skutočnosť mala mimoriadne nepriaznivý efekt na všetky typy výskumných 
inštitúcií.  
  

 
3 Aj napriek tomu, že v prvej polovici PO 2014-2020 bolo implementovaných 6 projektov v rámci podpory 
II. fázy vybraných UVP/VC, tieto projekty nepovažujeme za novú podporu z OP VaI, keďže išlo len 
o umožnenie ukončenia implementácie pôvodných projektov, ktoré sa nestihli implementovať do konca 
roka 2015 z OP VaV v rámci programového obdobia 2007-2013. 
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2. PODPORA VVI Z EŠIF V PO 2007-2013 A PRÍNOS 
TÝCHTO INVESTÍCIÍ 

Oblasť VVI bola v rámci PO 2007 – 2013 podporovaná na Slovensku v rámci dvoch operačných 

programov. Na podporu výskumu a vývoja bol zameraný OP VaV v gescii MŠVVaŠ SR 

a na podporu inovácií bol čiastočne zameraný OP KaHR v gescii MH SR.  

 

2.1 Podpora výskumno-vývojových aktivít z EŠIF v PO 2007-2013 

V PO 2007-2013 bol výskumno-vývojový sektor na Slovensku podporený primárne 

z Operačného programu Výskum a vývoj. Aj keď to bola prvá skúsenosť s podporou tohto 

sektora zo štrukturálnych fondov EÚ, je možné ju hodnotiť pozitívne a priniesla do výskumno-

vývojových ale aj inovačných aktivít výskumných inštitúcií na Slovensku výrazný objem 

finančných prostriedkov a mnoho pozitívnych efektov.  

V rámci tohto programového obdobia bolo vyhlásených prostredníctvom MŠVVaŠ SR 

a ASFEU/VA spolu 47 výziev na predkladanie projektov. Z toho bolo 30 dopytovo-

orientovaných výziev v gescii ASFEU/VA a 5 dopytovo orientovaných výziev zameraných najmä 

na podporu univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v gescii MŠVVaŠ SR.   

Okrem dopytovo orientovaných projektov sa podpora výskumno-vývojových organizácií 

realizovala aj formou národných projektov. V rámci tohto typu projektov MŠVVaŠ SR vyhlásilo 

9 zrkadlových písomných vyzvaní na predloženie národných projektov a jedno písomné 

vyzvanie na národný projekt.  

Suma zazmluvnenia podľa Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Výskum 

a vývoj dosiahla suma zazmluvnenia cca. 1,6 mld. EUR, čo predstavovalo 113,7% alokácia 

zdrojov (EÚ a štátny rozpočet). V rámci OP VaV bolo podporených celkovo 102 projektov 

centier excelentnosti, 134 projektov aplikovaného výskumu a vývoja pre nepodnikateľské 

výskumné inštitúcie, 99 projektov aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja, ktorý 

realizovali podnikateľské výskumné inštitúcie, 72 projektov na podporu vzdelávacej 

infraštruktúry vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, 46 projektov podporujúcich výskumnú 

infraštruktúru nepodnikateľských výskumných inštitúcií, 17 národných projektov, 7 projektov 

univerzitných vedeckých parkov a 7 projektov výskumných centier.  

 Zo 419 podporených projektov v rámci všetkých 4 prioritných osí OP VaV zameraných 

na podporu výskumno-vývojových projektov boli k 31.10.20164 zaznamenané nasledovné 

hodnoty merateľných ukazovateľov: 

 
4 Ide o údaje, ktoré boli odprezentované na 15. rokovaní Monitorovacieho výboru pre vedomostnú 
ekonomiku 8.12.2016 a sú uvedené v zápisnici z tohto rokovania.  
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• z poskytnutej podpory malo prospech cca. 98 tisíc výskumníkov (tento merateľný 

ukazovateľ bol naplnený na 593%); 

• merateľný ukazovateľ „počet publikácií v odborných časopisoch“ dosiahol hodnotu 12 019 

(tento merateľný ukazovateľ bol naplnený na 2 058%); 

• podaných bolo 9 patentových prihlášok EPO; 

• vznikli 3 spin-off spoločnosti, ktorých zakladateľmi boli výskumníci. 

V rámci 72 projektov zameraných na podporu vzdelávacej infraštruktúry vysokých škôl 

a Slovenskej akadémie vied, ktoré boli financované v  prioritnej osi 5 OP VaV, boli k 31.10.2016 

zaznamenané nasledovné hodnoty merateľných ukazovateľov: 

• prospech zo zrealizovaných projektov malo cca. 460 tis. Študentov; 

• bolo vybudovaných 12 nových vzdelávacích zariadení v rámci vysokoškolského sektora 

(tento merateľný ukazovateľ bol splnený na 200%); 

• bola zrealizovaná rekonštrukcia 134 budov a zariadení slúžiacich na vysokoškolské 

vzdelávanie (tento merateľný ukazovateľ bol naplnený na 344%). 

Podľa obsahu zamerania sme jednotlivé výzvy rozdelili do 8 typov: 

1. Národná centrálna infraštruktúra (forma národných projektov a uzavretých výziev) – 8 vyzvaní, 

133 mil. EUR NFP 

2. Strategická integrovaná verejná výskumná infraštruktúra vysokých škôl a SAV (forma 

univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier) – 14 projektov, 427,8 mil. EUR NFP 

3. Plošná verejná výskumná infraštruktúra (formou centier excelentnosti ako menších 

infraštruktúrnych projektov/modernizácia individuálnych laboratórií formou vzniku malých 

interných výskumných centier v rámci nepodnikateľských výskumných inštitúcií – či už formou 

partnerstva medzi inštitúciami, alebo v rámci jednej inštitúcie) -224,6 mil. EUR na 102 centier. 

4. Podpora modernizácie a dobudovania verejnej výskumnej infraštruktúry (podpora 

modernizácia infraštruktúry bez požiadaviek na vznik organizačných jednotiek typu centrá 

excelentnosti, alebo iných) - 162,1 mil. EUR pre 47 projektov. 

5.  Podpora výskumno-vývojových aktivít s aplikačným potenciálom (forma podpory zameraná 

na podporu aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja v nepodnikateľských 

výskumných inštitúciách – najmä verejných vysokých škôl a SAV a podpora vzniku prvotných 

interných štruktúr a útvarov v týchto inštitúciách zameraných na podporu procesov spojených 

s ochranou duševného vlastníctva a transferu poznatkov do praxe) - 105,9 mil. EUR pre 139 

schválených projektov.  

6.  Verejná vzdelávacia infraštruktúra (forma podpory vysokých škôl a SAV v oblasti investičných 

potrieb pre vzdelávanie – vybavenie/rekonštrukcia učební, vzdelávacích laboratórií, 

rekonštrukcia budov vzdelávacích inštitúcií, rekonštrukcia internátov) - 296,3 mil. EUR pre 75 

projektov.  

7.  Podpora vzniku výskumno-vývojových klastrov – väčších konzorcií medzi podnikateľskými 

a nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami – formou podpory zriaďovania tzv. 

kompetenčných centier a podpory výskumno-vývojových aktivít týchto centier  - 50,9 mil. EUR 

pre 8 projektov. 
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8.  Podpora zriaďovania individuálnych výskumno-vývojových centier v podnikateľskom sektore 

(či už formou projektov iba pre podniky, alebo formou efektívnej spolupráce medzi podnikom 

– koordinátorom a partnermi s podnikateľskej a/alebo nepodnikateľskej sféry) - 185,2 mil. EUR 

pre 106 schválených projektov. 

Dokopy MŠVVaŠ SR podporilo 491 projektov a tieto boli financované sumou cca. 1,6 mld. EUR. 

Podrobnejšie údaje o dátumoch vyhlásenia jednotlivých výziev ako aj všetkých relevantných 

typov merateľných ukazovateľov, sú uvedené v Prílohe 3 tejto analýzy. V rámci analýzy 

nerozoberáme podrobnejšie jednotlivé typy podporených výskumných centier a typov 

projektov, keďže tieto boli už predmetom rôznych iných analýz a dokumentov, ktoré sú verejné 

dostupné. 

 

Z pohľadu kvantitatívne vyjadriteľných prínosov, podporené projekty vykazovali svoj prínos 

jednak do ukončenia svojej implementácie prostredníctvom tzv. výsledkových merateľných 

ukazovateľov. Pre účely tejto analýzy vyberáme nasledovné: 

• počet publikácií v nekarentovaných časopisoch - 4 623; 

• počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových 

organizácií – 244; 

• počet obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v jednotkovej cene nad 30 000 EUR – 479; 

• počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorom 

(organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorom – 21; 

• počet zriadených kontaktných bodov pre styk s priemyslom – 59; 

• počet založených podnikateľských subjektov za účasti vedeckých pracovníkov (spin-off, 

start-up efekty) – 2. 

Následne po ukončení v rámci obdobia svojej udržateľnosti, ktoré v prípade každého 

implementované projektu malo trvať 5 rokov, boli sledované ďalšie prínosy podporených 

projektov – a to formou tzv. dopadových merateľných ukazovateľov. Pre účely tejto analýzy 

vyberáme nasledovné: 

• počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov (muži a ženy) – 758; 

• počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách – 2 396; 

• počet publikácií v karentovaných časopisoch – 1 888; 

• počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových 

organizácií – 355; 

• počet medzinárodných výskumných projektov realizovaných na základe poskytnutej 

podpory – 172; 

• počet patentových prihlášok – EPO a iných ako EPO – dokopy – 100; 

• počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent – 276; 

• počet založených podnikateľských subjektov za účasti vedeckých pracovníkov (spin-off, 

start-up efekty) – 27. 

Z uvedených hodnôt merateľných ukazovateľov vyplýva – tak, ako sme uviedli aj v úvode 

analýzy – že pozitívne efekty z verejných investícií do VVI z prostriedkov EŠIF – sú zjavné až 
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z istým časovým odstupom. V rámci obdobia udržateľnosti vidíme mimoriadne pozitívne 

prínosy, ktoré sú merateľné počtom vytvorených pracovných miest, počtom vytvorených 

nových podnikateľských subjektov ako aj zvyšujúcim sa počtom aktivít výskumných inštitúcií 

v oblasti ochrany duševného vlastníctva – a to tak formou patentovej ochrany, ako aj 

využívaním iných foriem ochrany duševného vlastníctva.   

 

2.2 Podpora inovačných aktivít z EŠIF v PO 2007-2013 

Operačný program KaHR nebol primárne zameraný na podporu inovácií, ktoré vzniknú 

na základe realizácie výskumno-vývojových aktivít daného podniku, resp. na základe 

spolupráce medzi podnikom a vedeckými inštitúciami. V rámci podpory inovačných proces 

v podnikateľskom sektore preto neboli možné projekty v priamom partnerstve s výskumnými 

inštitúciami z prostredia SAV a vysokých škôl.  

V rámci podpory inovačných aktivít v podnikateľskom sektore sa MH SR v programovom 

období 2007-2013 sústredilo primárne na inovačné procesy vyvolané modernizáciou 

technologického vybavenia podnikov – čo následne malo potenciál vyvolať inovačné procesy 

vedúce k uvedeniu inovovaných, resp. nových výrobkov/služieb na trh. Ako multiplikačný efekt 

mohol nastať rast pridanej hodnoty, rast tržieb a vytváranie nových pracovných miest.  

Napriek tomu, že naša analýza sa venuje primárne podpore výskumu, vývoja a inovácií, ktoré 

vznikajú na základe výskumno-vývojových aktivít, uvádzame základné informácie aj o tomto 

type podpory, keďže pri analýze nameraných merateľných ukazovateľov boli aj ukazovatele 

týkajúce sa oblasti ochrany duševného vlastníctva. 

Z pohľadu podpory vyššie uvedených typov inovačných procesov v podnikateľskom sektore, 

boli v rámci OP KaHR relevantné opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery 

(podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov) a opatrenie 1.3. 

Podpora inovačných aktivít v podnikoch. 

V rámci opatrenia 1.1 bolo podporených 1181 projektov súhrnnou sumou 522,4 mil. EUR 

a v rámci opatrenia 1.3 bolo podrených 112 projektov v celkovej sume 108,8 mil. EUR.  

Z pohľadu kvantitatívne vyjadriteľných prínosov, podporené projekty vykazovali svoj prínos – 

obdobne, ako projekty VaV v gescii MŠVVaŠ SR - jednak do ukončenia svojej implementácie 

prostredníctvom tzv. výsledkových merateľných ukazovateľov. Pre účely tejto analýzy vyberáme 

nasledovné: 

• počet novovytvorených pracovných miest - 4 616 

• počet patentových prihlášok – 32 

• počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent – 32. 

Následne po ukončení v rámci obdobia svojej udržateľnosti, ktoré v prípade každého 

implementované projektu malo trvať 5 rokov, boli aj projekty v gescii MH SR, sledované 
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ohľadom ďalších prínosov – a to formou tzv. dopadových merateľných ukazovateľov. Pre účely 

tejto analýzy vyberáme nasledovné: 

• počet novovytvorených pracovných miest - 8 179 

• počet udelených patentov spolu – 15 

• výdavky na inovácie – 4,8 mil. EUR. 

Aj v rámci podporených projektov v gescii MH SR vidno prínos a pridanú hodnotu nielen 

pre samotné zúčastnené subjekty, ale aj pre spoločnosť a hospodárstvo ako také – či už 

vo forme vytvorených tisícok pracovných miest, ale ďalších výdavkov na inovácie.  
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3. PODPORA VVI Z EŠIF V PO 2014-2020 
A POTENCIÁLNY PRÍNOS TÝCHTO INVESTÍCIÍ 

Podpora výskumu a vývoja z OP VaV počas PO 2007-2013, napriek rôznych výhradám, dopadla 

pozitívne. A to najmä z toho dôvodu, že všetky finančné prostriedky určené na podporu 

výskumno-vývojových aktivít, boli vyčerpané (dokonca bola zazmluvnená suma 113% pôvodnej 

alokácie) a mali nespochybniteľný pozitívny efekt tak na sektor výskumu a vývoja, ako aj 

na spoločnosť a prax. Napriek vyššie uvedenému, prax z PO 2007-2013 bola predmetom 

rôznych výhrad, pričom medzi najčastejšie uvádzané patrili nasledovné: 

• tzv. gold-plating – čo znamená aplikovania prísnejších a administratívne náročnejších 

postupov, ako určuje základná legislatíva EK; 

• vysoká administratívna záťaž prijímateľov; 

• počas hodnotiaceho procesu kladenie väčšieho dôrazu na formálnu stránku projektov 

a minimálny dôraz na samotný obsah výskumno-vývojových aktivít a ich kvalitu; 

• vysoká miera rigidity pri tvorbe projektov a ich rozpočtov a formálne požiadavky; 

• fragmentácia podpory na veľký počet relatívne malých projektov. 

Novy OP VaI sa snažil všetky tieto výhrady riešiť – ako príklad môžeme uviesť nasledovné: 

• nový OP VaI kládol vysoký dôraz na pokračovanie aktivít z PO 2007-2013 tak, aby bola 

dosiahnutá ich maximálna pridaná hodnota a súčasne sa znížila miera fragmentácie; 

• nový OP VaI obsahoval mnoho progresívnych pravidiel, ktorých správna implementácia 

by mala nespochybniteľne pridanú hodnotu, ako napríklad: 

• snaha priblížiť sa pravidlách platných pre H2020 v oblasti hodnotenia projektov 

a hodnotiacich kritérií; 

• snaha o integráciu väčších celkov verejnej výskumnej infraštruktúry; 

• zvýšenie dôrazu na obsahovú kvalitu predkladaných projektov aj 

prostredníctvom využívania zahraničných expertov ako hodnotiteľov; 

• koncentrovaná podpora spolupráce podnikateľských a nepodnikateľských 

výskumných inštitúcií prostredníctvom dvoch nástrojov – priemyselných 

výskumno-vývojových centier a dlhodobého strategického výskumu a vývoja; 

• snaha použiť nové nástroje na podporu medzinárodných výskumno-vývojových 

projektov. 

Nový OP VaI bol čo sa týka pravidiel oveľa komplexnejší ako OP VaV a okrem toho tu na rozdiel 

od PO 2007-2013 existovala aj požiadavka EK na súlad s problematikou tzv. inteligentnej 

špecializácie a ďalších podmienok, ktoré už ale úzko súviseli s tým, akú kvalitnú má konkrétny 

štát národnú politiku výskumu, vývoja a inovácií. 

Najmä podpora výskumno-vývojových projektov v gescii MŠVVaŠ SR v tomto PO nebola 

realizovaná v zmysle plánu – a to dôvodu pochybení pri riadení vyhlásených výziev v rokoch 

2016-2017. Podrobnejšie sa tejto téme venuje Príloha 5 tejto analýzy.  
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3.1 Podpora výskumno-vývojových aktivít z EŠIF v PO 2014-2020 

Výskumno-vývojové projekty chceli MŠVVaŠ SR v rámci PO 2014-2020 podporiť 33 dopytovými 

výzvami. Z týchto vyhlásených výziev až tretina bola zrušená – konkrétne boli zrušených až 11 

výziev a 1 výzva bola vylúčená z financovania prakticky ihneď po tom, ako boli podpísané 

zmluvy o NFP s vybranými prijímateľmi. Financovanie výskumno-vývojových aktivít z EŠIF bolo 

z tohto dôvodu zastavené prakticky na 4 roky – až do roky 2019, kedy sa začali čerpať menšie 

sumy z nových projektov, ktoré boli zazmluvnené po prepracovaní celého systému dopytových 

výziev a vyhlásení nových výziev v roku 2018.  

Táto situácia spôsobila nevyčísliteľné škody všetkým výskumným inštitúciám – a to v rôznych 

oblastiach: 

• nebolo možné pokračovať v rozbehnutých výskumno-vývojových aktivitách z PO 2007-

2013; 

• nebolo možné pokračovať v plnej miere v plánovanom ďalšom rozvoji univerzitných 

vedeckých parkov a výskumných centier, ktoré mali byť hlavným ťahúňom spolupráce 

so spoločenskou a podnikateľskou sférou; 

• mnohí kľúčoví ako aj mladí perspektívni výskumníci odišli zo svojich materských 

inštitúcií a mnohí z nich odišli pracovať do zahraničia – napríklad do Českej republiky, 

kde podpora VVI funguje stabilne dlhé obdobie 

• v neposlednom rade Slovensko prišlo o mnohé pozitívne prínosy, ktoré mohli mať 

projekty naviazané na rozbehnuté aktivity z PO 2007-2013 – či už ide o kvantifikovateľné 

prínosy, alebo iné pozitívne prínosy, ktoré môžu mať verejné investície do VVI popísané 

v kapitole 1 tejto analýzy. 

Po znovunaštartovaní systému výziev na podporu výskumno-vývojových aktivít, bol v rokoch 

2018-2020 vyhlásený celý rad dopytovo-orientovaných výziev, ktoré je možné deliť 

do nasledovných 7 typov (podrobnejšie informácie o výzvach sú uvedené v Prílohe 6 tejto 
analýzy): 

1. Podpora strategickej integrovanej verejnej výskumnej infraštruktúry: Výzva na podporu 

strategickej integrovanej verejnej výskumnej infraštruktúry vysokých škôl a SAV (forma 

univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier a infraštruktúry celonárodného 

významu – ako napríklad superpočítačová výskumná infraštruktúra) – napriek tomu, že malo 

ísť o kľúčovú časť podpory VI v PO 2014-2020, nakoniec bola vyhlásená a úspešne 

zrealizovaná iba 1 výzva – a to konkrétne výzva zameraná na budovanie novej 

infraštraštruktúry v oblasti biobankovania. V tejto výzve boli zazmluvnené 2 projekty 

v celkovej hodnote NFP 29,5 mil. EUR. 

2. Podpora individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier: Po škandále z lete 

2017 bolo vyhlásených 5 výziev na podporu individuálnych priemyselných výskumno-

vývojových centier – tieto ale boli v roku 2020 bez vyhodnotenia predložených projektov 

zrušené. To znamenalo, že napriek dôležitosti podporovať individuálne PVVC 
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v podnikateľskej sfére a napriek tomu, že išlo o mimoriadne úspešný nástrojov podpory 

v PO 2007-2013, tak v tomto období nebolo podpora PVVC žiadna.  

3. Podpora spoločného kolaboratívneho výskumu a vývoja podnikateľských 

a nepodnikateľských výskumných inštitúcií združených vo väčších konzorciách za účelom 

realizácie dlhodobého strategického výskumu a vývoja: V rámci PO 2013-2020 mala byť 

podpora DSV výziev príkladom dobrej praxe a mala naviazať na viaceré aktivity 

z predchádzajúceho PO. Bohužiaľ, táto predstava sa nezrealizovala, keďže prvá DSV výzva 

bola predmetom škandálu v roku 2017 a bola zrušená. Po prepracovaní pravidiel 

pre dopytové výzvy, bolo v lete 2018 vyhlásených 5 DSV výziev, z ktorých ale iba 3 boli 

úspešne zrealizované formou vyhodnotenia a zazmluvnenia 11 projektov v súhrnnej sume 

105 mil. EUR NFP. Zvyšné 2 výzvy boli bez ukončenia hodnotiaceho procesu v januári 2021 

zrušené. Podrobnejšie problematiku DSV výziev rozoberá Príloha 10 tejto analýzy.  
4. Podpora personálnych kapacít v rámci nepodnikateľských výskumných inštitúcií (tzv. 

výskumno-vývojové kapacity): Z dôvodu snahy urýchlene začať v roku 2019 čerpať finančné 

prostriedky, boli vyhlásené výzvy na podporu personálnych kapacít nepodnikateľských 

výskumných inštitúcií. V rámci týchto výziev bolo podporených 66 projektov v hodnote 94 

mil. EUR NFP a išlo o projekty, ktoré ako prvé začali čerpať finančné prostriedky a tvorili 

hlavný zdrojov čerpania v rokoch 2019 a 2020.   

5. Podpora medzinárodnej výskumno-vývojovej spolupráce – komplementarita s programom 

Horizont 2020: V rámci týchto výziev išlo o podporu najmä teamingových výskumných 

centier, ale aj menších projektov podporených z programu H2020, ktoré dostali podporu 

aj z OP VaI/OP II. V rámci tohto typu výziev bolo 11 projektov v celkovej výške 60 mil. EUR. 

6. Podpora menších výskumných centier nepodnikateľských výskumných inštitúcií 

s povinnosťou spolupráce s podnikateľskými výskumnými inštitúciami: V rámci týchto 

výziev išlo o pokračujúce aktivity menších výskumných centier podporených koncom PO 

2007-2013. Pôvodným úmyslom bolo ich podporiť na začiatku PO 2014-2020, ale nakoniec 

sa ich realizácia začala až v rokoch 2019-2020.  V rámci týchto výziev bolo podporených 8 

projektov v celkovej výške 30 mil. EUR NFP. 

7. Reakcia na pandémiu spôsobenú ochorením COVID – 19: MŠVVaŠ SR v reakcii 

na pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19, vyhlásila 2 výzvy zamerané na výskumno-

vývojové aktivity zamerané na boj s pandémiou. Z obsahového hľadiska je potrebné tieto 

výzvy hodnotiť pozitívne. Do apríla 20215 bolo v rámci týchto dvoch výziev – jednej 

zameranej na domáci výskum a druhej zameranej na medzinárodnú výskumno-vývojovú 

spoluprácu – podporených 25 projektov v celkovej výšky 78 mil. EUR NFP. 

V rámci dopytovo orientovaných výziev bolo zazmluvnených 131 projektov v celovej výške 433 

mil. EUR NFP. 

 
5 Tento údaj nie je konečný, keďže ešte prebieha hodnotiaci proces predložených ŽoNFP v druhom kole 
výzvy zameranej na národný výskum v oblasti boja s pandémiou.  
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Okrem vyššie uvedených siedmych typov dopytových výziev, MŠVVaŠ SR ešte podporilo ďalšie 

projekty v rámci dvoch typov výziev/vyzvaní: 

1. V rámci vyzvaní na národné projekty realizované CVTI SR bolo v rámci 5 vyzvaní 

podporených 5 národných projektov v celkovej sume 138 mil. EUR. CVTI SR realizuje 

projekty zamerané na budovanie centrálnej výskumnej infraštruktúry slúžiacej výskumným 

inštitúciám v rôznych oblastiach a tieto projekty je možné považovať za príklady dobrej 

praxe. Podrobnejšie sa vybraným národným projektom CVTI venuje osobitná Príloha 8 
tejto analýzy.  

2. V rámci PO 2014-2020 bol podporený aj 1 veľký projekt – ide o projekt ACCORD, ktorého 

cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť a príťažlivosť Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave formou podpory ich vzájomnej 

spolupráce vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií 

do výskumných a inovačných kapacít, existujúcej a novej priestorovej a prístrojovej 

infraštruktúry a infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania. Ide o projekt celonárodnej 

dôležitosti a bol zazmluvnený v sume 105 mil. EUR NFP. 

Celkovo vo všetkých vyššie uvedených výzvach bolo zazmluvnených 137 projektov, ktoré majú 

byť podporené súhrnnou sumou 677,1 mil. EUR. Oproti pôvodne plánovanej sume z OP VaI 

ide o 30% pokles. Aj napriek tomu, hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov, ktoré sú 

podrobnejšie uvedené v Prílohe 6 tejto analýzy, ukazujú, že v prípade implementácie 

zazmluvnených projektov, budú mať tieto mimoriadne pozitívny vplyv a prínos pre Slovensko. 

Na rozdiel od PO 2007-2013, už nie sú v projektoch definované 2 sady ukazovateľov – 

výsledkové a dopadové. Definovaný a vyčíslený je 1 typ ukazovateľov, z ktorých vyberáme 

nasledovné naplánované hodnoty: 

• počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch – 268 FTE, 

• počet publikácií vytvorených v rámci projektu – 2031, 

• počet podaných patentových prihlášok – 174 (z toho 82 v rámci dopytových projektov, 92 

v rámci NP CVTI SR a projektu ACCORD), 

• počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva – 253 (z toho 186 v rámci 

dopytových projektov, 67 v rámci NP CVTI SR a projektu ACCORD), 

• počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov – 11 (v rámci dopytových projektov), 

• počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia – 43, 

• počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej 

inštitúcie – 199, 

• počet podporených prípadov nových technológií a vynálezov – 100 (v rámci NP CVTI SR 

zameraného na podporu transferu technológií).   

Vyššie uvedené naplánované hodnoty indikátorov dokazujú, že obsahovo sa výskumno-
vývojové projekty dostali na kvalitatívne vyššiu úroveň a s vyšším dôrazom na výsledky 
aplikovateľné praxou.  
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3.2 Podpora inovačných aktivít z EŠIF v PO 2014-2020 

Na rozdiel od PO 2007-2013, v rámci OP VaI mali byť zamerané na podporu inovácií aj iné typy 

projektov, ako v predchádzajúcom programovom období. Typovo ich môžeme rozdeliť na 

dopytové výzvy podporujúce inovačné procesy v podnikoch, ktoré nie sú založené primárne 

na realizácii výskumno-vývojových aktivít a na dopytové výzvy, ktoré sú zamerané na podporu 

inovácií vznikajúcich na základne výskumno-vývojových aktivít – či už interne v rámci podniku, 

alebo v spolupráci s výskumnou inštitúciou. V tomto zmysle MH SR podporilo inovačné aktivity 

dvoma typmi výziev: 

1. Podpora technologických inovácií vyvolaných realizáciou priemyselného výskumu 

a experimentálneho vývoja: Išlo o nový typ výziev, aký MH SR v PO 2007-2013 

nerealizovalo. V rámci týchto výziev bolo možné aj partnerstvo s nepodnikateľskými 

výskumnými inštitúciami. MH SR vyhlásilo 5 výziev, v rámci ktorých podporilo 79 projektov 

v hodnote 82 mil. EUR NFP. 

2. Podpora netechnologických inovácií (t.j. inovácie zrealizované bez výskumno-vývojových 

aktivít formou modernizácie technického/prístrojového výrobného vybavenie podniku 

a pod.): Išlo o typ výzvy, ktorý je obsahovo príbuzný s výzvami na podporu zavádzania 

inovačných procesov v podnikateľskom sektore z predchádzajúceho PO 2007-2013. 

V projektoch bolo možné predovšetkým realizovať nákupy moderných/inovatívnych 

výrobných technológií, ktoré by umožnili prijímateľov inovovať a priviesť na trh inovovaný, 

resp. nový výrobok/službu. V rámci tohto typu podpory inovačných procesov 

v podnikateľskej sfére bolo v troch výzvach podporených súhrnne 567 projektov v celkovej 

sume 385 mil. EUR.  

Skúmali aj naplánované merateľné ukazovatele – ale len pri prvom type výziev MH SR, ktoré sú 

zamerané na inovácie vznikajúce na základe výskumno-vývojových aktivít. Pre účely analýzy 

vyberáme nasledovné hodnoty merateľných ukazovateľov (podrobnejšie informácie 

o podpore inovácií zo strany MH SR v PO 2013-2020, vrátane všetkých typov naplánovaných 

merateľných ukazovateľov, sú uvedené v Prílohe 7 tejto analýzy): 

• počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch – 98 FTE 

• počet podaných patentových prihlášok – 57 

• počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva – 180 

• počet produktov, ktoré sú pre trh nové – 116. 

Tak ako v prípade MŠVVaŠ SR, aj v prípade MH SR plánované hodnoty merateľných 

ukazovateľov ukazujú značný potenciálny pozitívny prínos zo zrealizovaných projektov v zmysle 

dobrej medzinárodnej praxe.  
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4. ZÁVERY A SUMÁRNY PRÍNOS INVESTÍCIÍ Z EŠIF 
V OBDOBÍ 2007-2020   

V rámci sumárneho hodnotenia prínosu investícií z EŠIF v oboch PO (t.j. v období 

pokrývajúcom 14 rokov) sme vychádzali z dobrej medzinárodnej praxe tak, ako je popísaná 

v kapitole 1. V analýze sme brali do úvahy, že prínosy podporených projektov je možné deliť 

na priamo merateľné a kvantifikovateľné a následne na prínosy, ktoré nie sú merateľné a časti 

sa prejavia neskôr, resp. sprostredkovane v iných sektoroch – ako napríklad v zdravotníctve 

formou zníženie úmrtnosti a pod.   

V  oboch PO bolo podporených súhrnne 628 výskumno-vývojových projektov v hodnote 2,2 

mld. EUR v gescii MŠVVaŠ SR a 79 projektov zameraných na technologické inovácie vyvolané 

výskumno-vývojovými aktivitami v celkovej hodnote 82 mil. EUR v gescii MH SR. Okrem toho, 

MH SR podporilo zavádzanie inovačných procesov v podnikateľskej sfére (t.j. typ projektov 

bez silnej väzby na bezprostredne realizované výskumno-vývojové aktivity predchádzajúce 

zavedenie inovácie) – bolo podporených 1 860 projektov v hodnote 1 mld. EUR. Súhrnne oba 

rezorty podporili 2 567 projektov celkovou sumu viac ako 3,2 mld. EUR.  

4.1 Stabilita investícií z EŠIF do oblasti VVI – porovnanie SR a ČR 

Vyššie uvedené hodnoty sa môžu zdať v absolútnych číslach vysoké. Na to, aby sme skutočne 

zistili, či sú investície z EŠIF najmä do oblasti VI dostatočné počas celých 14 rokov, sme použili 

porovnanie obdobných investícií v Českej republike v rámci PO 2014-2020. Nižšie uvedená 

tabuľka prehľadným spôsobom porovnáva spôsob podpory verejných výskumných 

infraštruktúr v PO 2014-2020 na Slovensku a v Českej republike zo zdrojov EŠIF, ako aj spôsob 

komplementárnej podpory zo zdrojov štátneho rozpočtu.   

 

Tabuľka 1 Príklad podpory strategickej národnej infraštruktúry: porovnanie prístupu Slovenska 
a Českej republiky 

Typ VI – 

dopytové výzvy 

mimo NP 

Podpora v SR v PO 2014-2020 Podpora v Českej republike v PO 2014-

2020 

VI 29 mil. EUR 230 mil. EUR 

E-infraštruktúra 0 EUR 40 mil. EUR 

VI pre 

vzdelávacie 

účely 

0 EUR 85 mil. EUR 

VC – podpora 

VaV aktivít 

0 EUR 472 mil. EUR 
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Komplementárn

a podpora zo ŠR 

0 EUR Národný plán udržateľnosti I: 280 mil. 

EUR 

Národný plán udržateľnosti II: 141 mil. 

EUR 

Spolu podpora 

VI 

29 mil. EUR 1,2 mld. EUR 

Príklad konkrétnej výskumno-vývojovej infraštruktúry a jej podpora 

 SIVVP v Slovenskej republike IT4Innovations v Českej republike 

História/míľniky 

a dosiahnuté 

úspechy 

• 2009 – schválený projekt 

„SIVVP“ s rozpočtom 25 

mil. EUR 

• 2012 – inštalácia 

hardvérových 

prostriedkov zakúpených 

v rámci prvej fázy 

národného projektu SIVVP 

u všetkých partnerov 

projektu; sprístupnenie 

výpočtových systémov pre 

prvých používateľov 

• 2013 štatút pozorovateľa 

organizácie PRACE 

(Partnership for Advanced 

Computing in Europe) 

• 2014 druhá fáza projektu: 

rozšírenie superpočítača 

Aurel a ostatných 

výpočtových prostriedkov 

patriacich do projektu 

SIVVP na základe 

skúseností z prvej fázy 

projektu (výkon 130 

Tflop/s);  

• 2014 -  Výpočtové 

stredisko SAV sa stalo 

plnohodnotným členom 

organizácie PRACE 

• 2015 – obdobie 

udržateľnosti 

 

• 2011 – založenie IT4Innovations 

• 2013 – členstvo v PRACE 

(Partnership for Adcanced 

Computing in Europe) 

• 2014 – superpočítač Anselm 

inštalovaný do provizórnych 

kontajnerov (94 Tflop/s) 

• 2015 – slávnostné otvorenie budovy 

IT4Innovations (celkové náklady na 

superpočítačovú infraštruktúru, 

vrátane budovy a ostatných súčastí 

infraštruktúry – 1,8 mld. CZK – 72 mil. 

EUR) 

• 2016 – sprevádzkovanie 

superpočítača Salomon (2 Pflop/s) 

(náklady – cca. 12 mil. EUR) 

• 2018 – zapojenie do ETP4HPC 

(European Technology Platform in 

the area of High-Performance 

Computing 

• 2018 – zapojenie do EuroHPC 

(podpora vybudovania európskeho 

exaškálového superpočítača) 

• 2019 – spustenie špecializovaného 

systému NVIDIA DGX-2 pre výpočty 

umelej inteligencie (130 Tflop/s 

a pre umelú inteligenciu až 2 Pflop/s) 

• 2019 – spustenie superpočítača 

Barbora (849 Tflop/s) (pokračujúca 

podpora z OP VVV v hodnote 

• 2019 – úspech v súťaži o EuroHPC 

pre-exascale superpočítačový 
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systém ako člen „LUMI“ (Large 

Unified Modern Infrastructure) 

konzorcia 

• 2020 – vznik Digitálneho inovačného 

hubu Ostrava spoločne 

s Moravskosliezkym inovačným 

centrom Ostrava 

• 2020 – podpis zmluvy na zriadenie 

superpočítača Karolína s výkonom 

15,2 Pflop/s – najvýkonnejšieho 

superpočítača v Českej republike – 

plán je využívať ho do roku 2025 

a slúžiť má najmä pre pokročilé 

modelovanie, simulácie a urýchlenie 

výskumu v oblasti biomedicínskych 

a inžinierskych vied – náklady na 

jeho vybudovanie majú byť cca. 14,8 

mil. EUR 

• 2021 – ukončenie prevádzky 

superpočítača Anselm  

 

Štatistika: 

• Počet 

užívateľov: 

2000+ 

• Počet 

členstiev 

medzinárodn

ých 

organizáciách

: 8 

• Počet 

medzinárodn

ých projektov: 

25+ 

• Počet 

projektov pre 

priemysel: 

100+  
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Podpora v PO 

2007-2013 

Podporený projekt „SIVVP“ 

s rozpočtom 25 mil. EUR 

Celkové náklady na superpočítačovú 

infraštruktúru, vrátane budovy 

a ostatných súčastí infraštruktúry – 1,8 

mld. CZK – 72 mil. EUR 

Podpora v PO 

2014-2020 

Žiadna – v rámci OP VaI 

napriek plánu nebola 

realizovaná žiadna podpora. 

V rámci výzvy na podporu výskumných 

infraštruktúr je podporený projekt 

„IT4Innovations národní 

superpočítačové centrum – cesta 

k exascale“ – 19 mil. EUR dotácia z EŠIF 

 

Komplementárn

a podpora zo 

štátneho 

rozpočtu 

Žiadna – na Slovensku nebola 

realizovaná žiadna cielená 

komplementárna podpora zo 

štátneho rozpočtu 

V rámci Národného programu 

udržateľnosti II získalo IT4Innovations 

podporu v hodnote 14 mil. EUR na 

obdobie rokov 2015-2020. 

Spolu podpora 

v PO 2014-2020 

0 EUR 33 mil. EUR 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe verejne dostupných informácií z webových sídiel SAV 
a IT4Innovations 
 

Pre Slovenskú republiku toto porovnanie vychádza mimoriadne negatívne a vlastne na tomto 

porovnaní vidno, že sme vôbec nevyužili výsledky a pozitívne efekty PO 2007-2013, keď sme 

začali znižovať technologický dlh nášho VVI sektora. V rokoch 2014-2020 Slovensko opätovne 

prestalo podporovať verejnú výskumnú infraštruktúru a preto musíme konštatovať, že 

technologická medzera medzi vybavením slovenského VVI sektora v porovnaní so zahraničím 

sa počas posledných 5 rokov naďalej zvyšovala. Z uvedeného dôvodu sme sa v tejto oblasti 

ocitli opätovne skoro na úrovni roku 2007, keď Slovensku muselo nevyhnutne riešiť 

z prostriedkov EŠIF nedostatočné technické a prístrojové vybavenie výskumných inštitúcií. 

Vyššie uvedená tabuľka nám ukazuje hrozivú mieru rozdielov medzi podporou VI na Slovensku 

a v Českej republike, pričom hlavné alarmujúce faktory sú nasledovné: 

• v rámci PO 2014-2020 Česká republika podporila svoje verejné výskumné 

infraštruktúry sumou 827 mil. EUR z prostriedkov EŠIF a Slovenská republika len 

sumou 29 mil. EUR. V porovnaní s Českej republikou a berúc do úvahy rozdiel v počte 

obyvateľov – Slovenská republika v tomto PO 2014-2020 má investičný dlh 

v porovnaní s Českou republikou v tejto oblasti v hodnote cca. 400 mil. EUR, 

• Česká republika má stabilný systém podpory činnosti verejných výskumných 

infraštruktúr vybudovaných z prostriedkov EŠIF – a to zo zdrojov štátneho rozpočtu. 

ČR ešte v roku 2012 rozhodnutím vlády rozhodlo, že v horizonte do roku 2020 budú 

podporovať súťažným spôsobom udržateľnú prevádzku a výskumnú činnosť týchto 

infraštruktúr v rámci dvoch tzv. Národných programov udržateľnosti. Toto 

rozhodnutie neostalo len na papieri, ale bolo skutočne zrealizované a ČR touto 
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formou podporila svoje VI sumou 421 mil. EUR. Slovenská republika – aj vzhľadom 

k neexistencii funkčnej národnej politiky výskumu, vývoja a inovácií tak, ako uvádzame 

v kapitole 1 tejto analýzy – zo zdrojov štátneho rozpočtu tieto infraštruktúry 

nepodporila vôbec. V tomto zmysle sa investičný dlho v porovnaní s Českou 

republikou zvyšuje o ďalších cca. 200 mil. EUR.  

• V porovnaní s Českou republikou a berúc do úvahy počet obyvateľov oboch štátov – 

v PO 2014-2020 má Slovensko investičný dlh v oblasti VI v hodnote cca. 600 mil. EUR. 

Vyššie uvedená tabuľka taktiež porovnáva podporu na príklade konkrétnej výskumnej 

infraštruktúry.  Vybrali sme oblasť vysoko výkonného počítania a superpočítačovej 

infraštruktúry – ide o typ infraštruktúry, ktorý v dnešnej dobe poskytuje neoceniteľné služby 

vedeckej komunite a priemyslu v mnohých dôležitých oblastiach – ako vidno z počtu spoluprác 

s priemyslom v prípade Českej republike v tejto oblasti. Výsledok porovnania je taktiež 

alarmujúci: 

• V rámci PO 2007-2013 Česká republika na vybudovanie národného centra pre oblasť 

superpočítačovej infraštruktúry použila zdroje z EŠIF v hodnote cca. 72 mil. EUR. 

Slovenská republika prostredníctvom národného projektu SIVVP v tomto období 

podporila tento typ infraštruktúry v sume 25 mil. EUR. Podporu v ČR a v SR môžeme 

považovať v tejto oblasti v PO 2007-2013 za porovnateľnú.  

• V PO 2014-2020 sa situácia dramaticky zmenila: 

• ČR investovala do svojej výskumnej superpočítačovej infraštruktúry ďalších 33 

mil. EUR a IT4Innovations v súčasnosti prevádzkuje 4 nové superpočítace, kým 

pôvodný vybudovaný v PO 2007-2013 ukončil svoju prevádzku.  

•  SR v rámci PO 2014-2020 Slovenskú infraštruktúru pre vysoko-výkonné 

počítanie nepodporila zo zdrojov OP VaI vôbec.  

PO 2007-2013 výrazne posunul infraštruktúru výskumných inštitúcií na Slovensku smerom 

dopredu. Len pre porovnanie – SAV vo svojej Výročnej správe za rok 2019 uvádza, že OP VaV 

v roku 2012 (šiesty rok predošlého programového obdobia) implementovali organizácie SAV 

93 projektov s celkovým objemom zazmluvnených NFP vo výške 211 642 600 eur. V OP VaI 

v šiestom roku tohto programového obdobia – okrem jediného projektu medzinárodného 

teamingového centra - „Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej 

akadémie vied“, ktorý začal v roku 2019, neboli organizácie SAV prijímateľmi projektov 

štrukturálnych fondov EÚ. SAV a jej organizáciám tak chýbali zdroje na ďalší rozvoj modernej 

výskumnej infraštruktúry vrátane ľudských zdrojov. Obdobne napríklad Technická univerzita 

v Košiciach - v programovom období 2007 – 2013 získala NFP v hodnote takmer 100 miliónov 

EUR. V programovom období 2014 – 2020 má aktuálne celkovo zazmluvnených 30 projektov 

s celkovou výškou NFP cca. 30 miliónov EUR – čo je pokles o 60%. 

Tak, ako aj v iných dôležitých sektoroch, túto infraštruktúru je potrebné udržiavať a priebežne 

modernizovať tak, aby zodpovedala aktuálnym potrebám. Bez tohto prístupu sa znižuje 

schopnosť výskumných inštitúcií: 
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• reagovať na aktuálne potreby hospodárskej praxe, 

• realizovať výskumno-vývojové aktivity v požadovanej kvalite, 

• byť atraktívnym partnerom v medzinárodnom VVI priestore. 

 

4.2 Podpora vybraných typov výskumnej infraštruktúry v PO 2014-2020: 

plán vs. realita 

V rámci PO 2014-2020 sa mala podpora výskumno-vývojových projektov posunúť 

na kvalitatívne inú úroveň, ktorá by súčasne akcelerovala potenciál pozitívnych prínosov 

investícií z EŠIF do tejto oblasti. Nižšie uvedená tabuľka porovnáva plán s realitou v rámci PO 

2014-2020. 

 

Tabuľka 2 Podpora kľúčových typov VI v PO 2014-2020: plán vs realita 

Typ VI v PO 

2007-2013 
Typ VI v PO 2014-2020 – pôvodný plán 

 

Realita v PO 2014-2020 

• CE 

• UVP/VC 

• SIVVP 

1 typ projektov: Vysokokvalitné integrované 

projekty na konsolidáciu, modernizáciu, 

optimalizáciu a nevyhnutnú modernizáciu 

infraštruktúry výskumných inštitúcií štátneho, 

verejného a neziskového sektora 

vychádzajúce z podporenej infraštruktúry 

v rokoch 2007 – 2013 (max. 1 projekt pre 

1 inštitúciu pokrývajúci celé programové 

obdobie 2014 – 2020) s výnimkou SIVVP, 

ktorý je chápaný ako osobitný projekt 

konkrétneho typu zdieľanej infraštruktúry) 

Napriek tomu, že malo ísť 

o nosnú časť podpory z OP VaI, 

nakoniec bola vyhlásená len 1 

výzva na podporu infraštruktúry 

v oblasti biobankovania so 

zazmluvneným NFP v hodnote 29 

mil. EUR.  

Podpora UVP/VC/SIVVP formou 

integrovaných projektov nebola 

realizovaná vôbec. 

 

• PVVC 

Kolaboratívne priemyselné VaV centrá 

v prioritných oblastiach RIS3 SK 

s akademickými partnermi 

Z dôvodu zrušenia všetkých 

vyhlásených výziev podpora 

PVVC nebola vôbec realizovaná. 

• KC  

1 typ projektov: Spoločné kolaboratívne 

priemyselno-akademické projekty 

dlhodobého strategického výskumu 

v prioritných oblastiach RIS3 SK,  

Z celkovej plánovanej podpory 

DSV výziev v hodnote cca. 300 

mil. EUR sa nakoniec realizuje len 

1/3 plánovaného objemu.  

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

V rámci PO 2014-2020 mali byť primárne podporené tri typy výskumno-vývojových 

projektov/infraštruktúr: 
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• vysokokvalitné integrované projekty na podporu verejnej výskumnej infraštruktúry 

(primárne UVP/VC/SIVVP) – pričom tieto neboli realizované vôbec; 

• individuálne priemyselné výskumno-vývojové centrá – pričom tieto tiež neboli 

realizované vôbec; 

• projekty dlhodobého strategického výskumu a vývoja – pričom tieto sa realizujú 

oproti plánovanému objemu iba z jednej tretiny. 

Ide o tri typy projektov/infraštruktúr, ktoré mali mať aj na základe skúsenosti z PO 2007-2013, 

vysokú pridanú hodnotu a reálny prínos pre Slovensko. V rámci analýzy sme skúmali pozitívnu 

pridanú hodnotu všetkých troch typov projektov, ako aj negatívne efekty, ktoré nastali 

z dôvodu nerealizovania ich podpory v PO 2014-2020. 

 

4.2.1 Podpora UVP/VC/SIVVP – potenciálne prínosy 

V rámci plánovanej podpory UVP/VC/SIVVP infraštruktúr sme analyzoval vybraný univerzitný 

vedecký park – konkrétne UVP Technicom Technickej univerzity v Košiciach. Podrobné 

informácie o tomto type výskumnej infraštruktúry, sú uvedené v Prílohe 9 tejto analýzy. Prínos 

tohto typu infraštruktúry – tak, ako je uvedené v tejto prílohe – je nespochybniteľný. Za všetky 

údaje vyberáme nasledovné pozitívne efekty, ktoré Technická univerzita v Košiciach 

zaznamenala vďaka existencii svojho UVP: 

• V roku 2020 bolo na Úrad priemyselného vlastníctva SR podaných 30 žiadostí 
o udelenie patentu, 46 žiadostí o zápis úžitkového vzoru a 7 žiadostí o zápis dizajnu 

a počet podaných prihlášok sa týmto zvýšil o 60 % oproti roku 2019.  

• Zároveň v roku 2020 Úrad priemyselného vlastníctva SR udelil TUKE 15 patentov, 

zapísal 37 úžitkových vzorov a 4 dizajny.  

• Úspešné boli aj patentové konania v zahraničí, kde Kanadský úrad pre duševné 

vlastníctvo udelil TUKE patent na vynález Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých 

vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie. 

• V roku 2020 pôsobilo v Startup centre 21 startupov a v Inkubátore 14 
startupov. 

• Celkovo doposiaľ  v Startup centre UVP Technicom pôsobilo viac ako 60 
perspektívnych startupov s veľkým inovačným potenciálom presadiť sa 

na trhu. Viacerým z nich sa počas pôsobenia v Startup centre podarilo získať 

podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov. 

• V roku 2020 pôsobilo v priestoroch UVP TECHNICOM 10 pracovísk, ktoré boli 

vytvorené s externými subjektami (zástupcami priemyslu, klastrov). 

Slovensko nerealizáciou vhodnej podpory vyššie uvedených VI v PO 2014-2020, prišlo o vyššie 

uvedené pozitívne efekty, ktoré mohli byť značne výraznejšie, ako tie, ktoré uvádzame. 
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4.2.2 Podpora individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier a ich 

aktivít  

V rámci plánovanej podpory PVVC sme analyzovali skúsenosti konkrétnej podnikateľskej 

inštitúcie naprieč oboma PO. Podrobnejšie informácie sú predmetom Prílohy 11 tejto 
analýzy. V rámci PO 2014-2020 bol po schválení OP VaI Európskou komisiou zo strany 

výskumných inštitúcií dôvod na pozitívne očakávania. Berúc do úvahy obsah OP VaI 

a navrhnuté aktivity, ktoré mali byť podporené, podnikateľské subjekty právom očakávali, že 

financovanie ich výskumno-vývojových aktivít bude mať kontinuitu – či už v podobe podpory 

individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier, alebo v podobe nového typu 

kolaboratívnych projektov zameraných na podporu dlhodobého strategického výskumu 

a vývoja. V dobrej viere v systém podpory výskumno-vývojových projektov z prostriedkov EŠIF, 

VUJE, a. s., za posledných 5 rokov podalo (ako žiadateľ alebo partner) na VA 7 projektov. 

Výsledok tohto PO 2014-2020 bol katastrofálnym zlyhaním systému, keď všetky projekty 

podané na VA  boli zrušené bez vyhodnotenia (boli zrušené samotné výzvy – a to až po dlhej 

dobe, keď žiadatelia očakávali oznámenia o výsledkoch hodnotiaceho procesu) a 1 projekt 

v rámci výzvy na podporu priemyselných výskumno-vývojoch centier bol síce vyhodnotený, ale 

realizácia bola po 1 mesiaci zastavená a projekt nebol financovaný. Podobne VUJE, 

a. s., podalo aj jeden projekt v rámci MH SR, výzva bola takisto zrušená. 

Pre porovnanie - za posledné dva roky VUJE v rámci medzinárodných konzorcií podalo 5 

projektov H2020 EURATOM, z toho 4 sú v realizácii. 

Okrem nevyčísliteľných škôd pre slovenský výskum, keď sa mnohé mimoriadne sľubné a aj 

z medzinárodného hľadiska zaujímavé a perspektívne aktivity úplne zastavili na dlhoročné 

obdobie (prakticky celé trvanie PO 2014-2020), je potrebné zdôrazniť, že podnikateľské 

výskumné inštitúcie utrpeli výrazné finančné škody a to z dvoch dôvodov: 

• Mnohé podnikateľské inštitúcie v dobrej viere realizovali výskumno-vývojové aktivity už 

po predložení projektu – a keďže žiadne projekty podporené neboli, tieto náklady – 

vo fungujúcom systéme refundovateľné po podpise zmluvy o NFP – nikdy neboli 

uhradené, 

• Príprava mnohých projektov a ich dokumentácie – vzhľadom na komplexnosť a zložitosť 

pravidiel platných pre EŠIF výzvy – bola časovo aj finančne mimoriadne náročná 

a vzhľadom na zrušenie výziev a nefinancovanie projektov boli tieto náklady stratenou 

investíciou bez akejkoľvek pridanej hodnoty.   

 

4.2.3 Podpora DSV a potenciálny prínos v prípade naplnenia plánovanej 

podpory 

V rámci plánovanej podpory DSV sme analyzovali skúsenosti z PO 2014-2020, ktoré sú 

predmetom Prílohy 10 tejto analýzy. Problematike podpory DSV venujeme osobitnú 

pozornosť, a to hneď z niekoľkých dôvodov: 
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• Mali to byť najhodnotnejšie projekty podporené v rámci programového obdobia 2014-

2020 - z pohľadu svojho významu mali predstavovať „vlajkové lode“ prakticky 

orientovaného dlhodobého výskumu a vývoja a svojim spôsobom mali nahrádzať 

chýbajúce štátne programy výskumu a vývoja. 

• Mimoriadne dôležitým aspektom bola skutočnosť, že mali aktivizovať výskumno-

vývojové aktivity UVP/VC podporených v PO 2007-2013 – keďže sa počítalo s tým, že 

v každom projekte dlhodobého strategického výskumu a vývoja bude aktívny 

minimálne 1 zo 14 UVP/VC. 

• Ich realizácia mala priniesť okrem klasických výsledkov vedeckých projektov 

(publikačné výstupy) najmä výsledky smerujúce do praxe – ako vznik duševného 
vlastníctva vhodného na ochranu formou patentových prihlášok, resp. iných foriem 

ochrany duševného vlastníctva, ako aj rôzne iné pozitívne efekty, vrátane vzniku 
nových start-up/spin-off podnikov a pod., 

• V nadväznosti na vyššie uvedené tento typ projektov mal mať pre spoločnosť 

mimoriadne hodnotný multiplikačný efekt aj v podobe nových pracovných miest, 
zvýšenia prosperity a tržieb zúčastnených podnikateľských subjektov – čo by sa 

následne prejavilo aj pozitívnym zvýšením transferom do ekonomiky. 

11 zazmluvnených DSV projektov má hodnotu 105 mil. EUR a berúc do úvahy plánované 

merateľné ukazovatele v zazmluvnených projektoch, tieto projekty v prípade ich úspešnej 

realizácie, budú mať mimoriadny pozitívny prínos v plánovaných oblastiach. Pokiaľ zoberieme 

do úvahy predpokladanú hodnotu NFP projektov v rámci DSV výziev v doménach Priemysel 

pre 21. storočie a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel na úrovni 170 mil. EUR (čo je 1,6 

násobok hodnoty toho, čo bolo zazmluvnené v tomto type výziev), keďže objem žiadaného 

NFP prevyšoval výrazne alokáciu týchto výziev, tak je možné jednoduchým spôsobom 

naprojektovať hodnoty ukazovateľov aj pre tieto 2 zrušené výzvy a zistiť, o aké hodnoty 

merateľných ukazovateľov Slovensko v tejto oblasti prišlo.  

Vzhľadom na vyššie uvedené, je možné skonštatovať, že v prípade, ak by ukončil proces 

hodnotenia vo všetkých DSV výzvach, tak by to Slovensku prinieslo: 

• v oblasti vytvorených nových pracovných miest výskumníkov meraných FTE 256 

pracovných miest – pričom zrušením dvoch výziev Slovensko takto prišlo o 157 
vysoko kvalifikovaných pracovných miest; 

• v oblasti publikačných výstupov mohlo 5 DSV výziev vygenerovať 1 518 kvalitných 

publikačných výstupov – pričom zrušením dvoch výziev sa vygeneruje o 934 
publikačných výstupov menej; 

• v oblasti ochrany duševného vlastníctva mohlo 5 DSV výziev vygenerovať 80 

patentových prihlášok – pričom zrušením dvoch výziev bude z tohto typu projektov 
predložených o 49 patentových prihlášok menej; 

• v oblasti priameho ekonomického benefitu/podpory podnikania – mohlo následkom 

realizácie DSV projektov v rámci všetkých piatich výziev vzniknúť 24 spin-off podnikov – 
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pričom zrušením dvoch výziev bude založených o 14 takýchto podnikateľských 
subjektov menej. 

Uvedená úvaha sa týka len oficiálnych merateľných ukazovateľov. Slovensko ale súčasne prišlo 

aj o ďalšie potenciálne pozitívne efekty z tohto typu projektov, pričom sa mimoriadne 

negatívny efekt musíme považovať skutočnosť, že v dvoch mimoriadne dôležitých doménach 

inteligentnej špecializácie Slovenska – Priemyslu pre 21. storočie a Digitálneho Slovenska – sa 

v celom programovom období 2014-2020 nebude vôbec realizovať takýto spoločný typ 

strategického výskumu. Berúc do úvahy konkrétne časové obdobie, to znamená prerušenie 

realizácie spoločného kolaboratívneho výskumu na obdobie 8 rokov.  
 

4.3 Prínos investícií z EŠIF do oblasti VVI 

Nižšie uvedená schéme 1 zobrazuje prínosy investícií EŠIF do oblasti VVI na Slovensku. Táto 

schéma nie je vyčerpávajúca, ale popisuje možnosť mapovania prínosov tak, ako je možná 

v aktuálnom stave realizácie národnej politiky výskumu, vývoja a inovácií a spôsobu 

monitorovania prínosov v tejto oblasti.  

Schéma 1 Zobrazenie prínosov investícií EŠIF do oblasti VVI na Slovensku 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Schéma vo svojej hornej časti zobrazuje štandardné efekty a prínosy v prípade výskumno-

vývojových projektov a v rámci spodnej časti je zobraný štandardný efekt a prínos podpory 

inovačných projektov. Kvantifikovateľné prínosy boli a sú merané prostredníctvom väčšieho 

množstva merateľných ukazovateľov, z ktorých sme vybrali pre účely analýzy (v príslušných 

prílohách sú uvedené vo väčšom množstve) len tie kľúčové, ktoré najviac zdôrazňujú prínosy 

podpory VVI z prostriedkov EŠIF. Sumárne hodnoty za obe programové obdobia a za obe 

rezorty, uvádza nasledovná tabuľka.   

 

Tabuľka 3 Sumárne hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov dokumentujúcich prínos 
investícií EŠIF do VVI 

Názov merateľného ukazovateľa MŠVVaŠ MH Spolu 

Namerané hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov v PO 2007-2013 (súčet výsledku 

a dopadu) 

Merateľné ukazovatele týkajúce sa ľudských zdrojov 

Počet novovytvorených pracovných miest - 12795 13553 

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov 758  

Merateľné ukazovatele týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva a inovácií 

Počet patentových prihlášok 100 32 132 

Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako 

patent 

276 32 308 

Počet založených podnikateľských subjektov za účasti 

vedeckých pracovníkov 

29 - 29 

Zrealizovaný prínos aktivít CVTI SR v oblasti aktivizácie štátneho a vysokoškolského sektora 

VaV v oblasti transferu poznatkov a technológií do praxe v rámci oboch PO 2007-2013 

a 2014-2020 

Patentové prihlášky (vrátane medzinárodných 

patentových prihlášok) 

164 - 164 

Prihlášky úžitkových vzorov 38 - 38 

Asistencia pri výbere výsledkov vedeckovýskumnej 

činnosti na priemyselnoprávnu ochranu a odhad ich 

komerčného potenciálu 

280 - 280 

Plánované hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov v PO 2014-2020 

Merateľné ukazovatele týkajúce sa ľudských zdrojov 

Počet nových výskumných pracovníkov v 

podporovaných subjektoch/podnikoch (FTE) 

268 98 366 

Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo 

zahraničia 

43 - 43 

Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v 

projektových aktivitách slovenskej inštitúcie 

199 - 199 
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Merateľné ukazovatele týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva a inovácií 

Počet podaných patentových prihlášok 174 57 231 

Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva 253 180 433 

Počet produktov, ktoré sú pre trh nové - 116 116 

Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov 11 - 11 

Počet podporených prípadov nových technológií 

a vynálezov 

100  100 

Počet produktov, ktoré sú pre trh nové - 116 116 

    

Sumárne hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov za obe PO a obe rezorty v oblasti 

ochrany duševného vlastníctva 

Počet podaných patentových prihlášok 527 

Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva 779 

Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov 40 

Zdroj: vlastné spracovanie  
 

Z tabuľky je zrejmé, že investície do VVI zo zdrojov EŠIF mali nespochybniteľnú pridanú 

hodnotu. Počas oboch programových období boli vytvorených 13 533 nových pracovných 

miest, z toho 758 pracovných miest pre výskumníkov. Implementované projekty v rámci 

aktuálneho obdobia majú potenciál vytvoriť ďalšie stovky pracovných miest pre výskumníkov, 

pričom Slovenská republika má v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ v počte 

výskumníkov deficit. V PO 2014-2020 výskumno-vývojové projekty začali pomáhať aj 

pri medzinárodnej spolupráci so špičkovými zahraničnými výskumníkmi, keď v rámci 

podporených projektov ich plánuje spolupracovať s našimi výskumnými inštitúciami 199. 

Mimoriadne pozitívnym faktom je aj to, že v rámci projektov sa nadväzuje aj aktívna spolupráca 

so slovenskými vedcami pôsobiacimi v zahraničí – a to v 43 prípadoch.  

Údaje z vyššie uvedenej tabuľky súčasne dokazujú, že investície z EŠIF do VVI ekosystému 

na Slovensku za posledných 14 rokov mimoriadne silne aktivizovali činnosť výskumných 

inštitúcií v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu poznatkov a technológií do praxe. 

Vďaka podpore zo zdrojov EŠIF registrujeme 527 patentových prihlášok, 779 iných foriem 

ochrany duševného vlastníctva a 40 vzniknutých start-up a spin-off podnikov.  

Napriek vyššie uvedeným pozitívnym prínosom, Slovensko mohlo v rámci investícií zo zdrojov 

EŠIF do oblasti VVI, dosiahnuť značnejšie pozitívne efekty. Počas PO 2014-2020 z dôvodu 

problémov, ktoré sa vyskytli v oblasti podpory výskumno-vývojových projektov v gescii 

MŠVVaŠ SR (pozri Prílohu 5 tejto analýzy pre podrobné informácie), musíme konštatovať, že 

z pohľadu medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenskej vedy v mnohých oblastiach 

Slovensko začalo zaostávať.  
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4.3.1 Problematika ochrany duševného vlastníctva a transferu poznatkov 

a technológií do praxe  

Problematika ochrany duševného vlastníctva a transferu poznatkov a technológií do praxe 

patrí z pohľadu hodnotenia prínosov verejných investícií do oblasti VVI ku kľúčovým. Práve 

poznatky vytvorené v rámci výskumno-vývojových projektov, ktoré sa následne využijú v praxi, 

majú potenciál prínosu, ktorý chce vidieť spoločnosť. Na Slovensku – ako vidno z vyššie 

uvedených údajov (527 patentových prihlášok, 779 iných foriem ochrany duševného vlastníctva 

a 40 vzniknutých start-up a spin-off podnikov) – práve investície z EŠIF tieto procesy 

v prostrední VVI inštitúcií do značnej miery naštartovali a akcelerovali. Napriek tomu, stále je 

tu priestor na výraznejšie zlepšenie v tejto oblasti, pričom v rámci našej analýzy sme 

identifikovali nasledovné príčiny tohto stavu:  

• nedostatočné povedomie o ochrane duševného vlastníctve vo vzdelávacom systéme (ZŠ, 

SŠ, VŠ) – chýbajúce informácie vo vzdelávacích programoch, chýbajúca podpora 

vyučujúcich, chýbajúci špecialisti problematiku duševného vlastníctva s akademickými 

titulmi; 

• nedostatočné povedomie o ochrane duševného vlastníctva v aplikačnej sfére – 

nedostatočné využívanie duševného vlastníctva s komerčným potenciálom; 

• existujúca verejná podpora v oblasti ochrany duševného vlastníctva bez nadväznej 

podpory ku komerčnému využitiu formou licencií; 

• nedostatočná motivácia vedeckých pracovísk k nastaveniu motivačných pravidiel 

pre vedcov tak, aby nedochádzalo k nelegálnemu/neformálnemu transferu, nedostatočná 

motivácia k vhodnému využívaniu licenčnej politiky; 

• nevyužívanie patentových informácií pri formulovaní výskumno-vývojových a inovačných 

zámerov a projektov; 

• nevyužívanie patentových informácií pri posudzovaní programov a projektov podporených 

z verejných zdrojov;  

• absencia cieľov a konkrétnych efektívnych opatrení podporujúcich ochranu duševného 

vlastníctva v strategických koncepčných dokumentoch; 

• absencia, resp. nedostatok špecialistov na problematiku duševného vlastníctva 

pri formulovaní podmienok podpory ochrany duševného vlastníctva z verejných zdrojov; 

• pretrvávajúce presvedčenie podnikateľov (ale aj nepodnikateľských výskumných inštitúcií), 

že nebudú schopní financovať náklady patentovej ochrany; 

• celý rad zahraničných patentov má slovenských/českých pôvodcov – uvedený fakt môže 

byť daný aj politikov nadnárodných firiem pôsobiacich na Slovensku, kde duševné 

vlastníctvo je riadené centrálou a prihláška na ochranu duševného vlastníctva je následne 

podaná v inom štáte; ďalším dôvodom tohto fenoménu môže byť nelegálny transfer; ďalej 

sa môže jednať aj o fakt, že pomerne veľa slovenských/českých vedcov pôsobí v zahraničí. 
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Aj keď situáciu v oblasti ochrany duševného vlastníctva vzniknutého ako výsledkov výskumno-

vývojových projektov a aktivít vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied je stále pre Slovensko 

výzvou a stále je nutné pracovať na zintenzívnení aktivít vedeckých inštitúcií v tejto oblasti, 

aktivity CVTI SR prostredníctvom národných projektov, túto situáciu výrazným spôsobom 

zlepšili – tak, ako je uvedené v Prílohe 8 tejto analýzy.   

 

4.3.2 Problematika merateľných ukazovateľov a odporúčania do budúcnosti 

V rámci hodnotenia prínosov investícií zo zdrojov EŠIF sa používa systém merateľných 

ukazovateľov – tak na úrovni konkrétnych projektov, ako aj na úrovni operačných programov. 

V rámci oboch programových období nastali isté zmeny. V rámci PO 2007-2013 sa využívala 

sústava dvoch typov merateľných ukazovateľov: 

• výsledkové merateľné ukazovatele – tieto museli byť naplnené do konca realizácie 

projekty a ich nenaplnenie bolo sankcionovateľné; 

• dopadové merateľné ukazovatele – tieto museli byť naplnené do ukončenia 5 ročnej 

doby udržateľnosti a ich prípadné nenaplnenie nebolo predmetom prípadných sankcií – 

avšak aj napriek tomu, namerané hodnoty jasne ukazujú, že v období udržateľnosti boli 

dosiahnuté značné pozitívne efekty. 

V rámci PO 2014-2020 bola používaná už len 1 sada merateľných ukazovateľov, pričom ich 

hodnoty musia byť dosiahnuté do konca implementácie projektu a súčasne vybrané 

ukazovatele (ako napríklad počet vytvorených pracovných miest) musia byť zachované 

v období udržateľnosti projektu. Pri analýze merateľných ukazovateľov v tomto PO evidujeme 

niekoľko problematických oblastí týkajúcich sa definície merateľných ukazovateľov 

a implementácie tejto definície v praxi: 

• P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných  subjektoch/podnikoch 

- V rámci merateľného ukazovateľa sa budú monitorovať výhradne pracovné miesta 

vedecko-výskumných pracovníkov, ktoré vznikli v priamom dôsledku realizovaných VaV 

aktivít projektu. Naplnenie merateľného ukazovateľa nastáva vtedy, keď dochádza 

ku nárastu počtu (kladnej bilancii) obsadených pracovných miest v podporených 

subjektoch/podnikoch. Nárastom celkovej zamestnanosti v subjekte/podniku sa myslí 

rozdiel koncového a východiskového stavu evidovaného poštu pracovníkov, pričom 

tento rozdiel musí byť vyšší ako 0. Takto postavená definícia je len ťažko naplniteľná a to 

z nasledovných dôvodov:  

• vzhľadom na pandemickú situáciu došlo k znižovaniu počtu pracovných miest, a 

teda ak aj vznikne nové miesto pre výskumníka z dôvodu existencie 

implementovaného projektu, nenastane nárast celkovej zamestnanosti; 

• ďalším problémom je celková zamestnanosť aj na vysokých školách -  lebo 

na školách taktiež došlo k znižovaniu počtov pracovných miest (najmä technickí 

a administratívni pracovníci). 
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Definíciu tohto merateľného ukazovateľa by z vyššie uvedeného dôvodu bolo potrebné zmeniť 

tak, aby zohľadňoval špecifickú situáciu vo výskumných inštitúciách a brala sa do úvahy 

zamestnanosť výskumných pracovníkov, resp. výskumných pracovníkov v relevantnej časti 

výskumnej inštitúcie a nárast takejto zamestnanosti. V prípade, že definícia zostane 

nezmenená, mnohé výskumné inštitúcie môžu mať problém s jej naplnením, čo bude súčasne 

znamenať riziko výrazných korekcií/sankcií.  

• P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva - Pre potreby projektov 

OP VaI sú relevantné výhradne práva duševného vlastníctva, ktoré je možné oficiálne 

registrovať na Slovensku alebo v zahraničí, a týmto sú: 

• patentové právo (právo vynálezov), 

• právo (priemyselných) dizajnov, 

• právo  úžitkových vzorov, 

• právo topografií polovodičových výrobkov, 

• právo nových odrôd rastlín a nových plemien zvierat, 

• známkové právo (právo ochranných známok), 

• právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov. 

Tento výpočet typov práv na ochranu duševného vlastníctve nie je vyčerpávajúci a je možné, 

že v praxi sa niektoré projekty do tejto definície nezmestia. Aj v prípade tohto ukazovateľa by 

bolo vhodné zmeniť definíciu – a buď doplniť ďalšie formy ochrany duševného vlastníctva, 

alebo doplniť položku „iné“.  

• P0910 Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách 

projektu – Definícia tohto ukazovateľa hovorí, že ide o existujúcich výskumných 

pracovníkov, ktorí priamo vykonávajú VaV činnosti a sú podporení v rámci projektu. 

Pracovné miesta musia byť obsadené (voľné miesta sa nepočítajú). V praxi ale táto 

definícia opätovne robí problém, a to z toho dôvodu, že na aktivitách projektu v praxi 

môže pracovať aj výskumník, ktorý v rámci projektu nepoberá mzdové prostriedky. Aj 

tento ukazovateľ by mal mať zmenenú definíciu, ktorá by lepšie odrážala praktické 

aspekty implementácie VVI projektov.  

Okrem vyššie uvedeného odporúčania pre úpravu definícií merateľných ukazovateľov v rámci 

projektov podporených z OP VaI/OP II sme sa zaoberali otázkou, aké by boli vhodné merateľné 

ukazovatele pre zisťovaniu prínosov a pozitívnych efektov verejných investícií do oblasti VVI – 

vrátane investícií z EŠIF. Vychádzajúc z našich zistení, ako aj porovnaní so zahraničím, 

odporúčame používať do budúcna nasledovné merateľné ukazovatele: 

Ľudské zdroje 
• Počet absolventov doktorandského štúdia vo veku 25-34 rokov na mil. obyvateľov rovnakej 

vekovej skupiny; 

• Podiel zahraničných výskumníkov z celkového počtu výskumníkov 

v štátnom, vysokoškolskom a neziskovom sektore výskumu a vývoja (v %). 
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Publikačné výstupy a ich kvalita a medzinárodná a medzisektorová spolupráca 
• Podiel vedeckých publikácií v spoluautorstve domácich a zahraničných výskumníkov 

z celkového počtu vedeckých publikácií (v %); 

• Celkový počet publikácií registrovaných v dabatáze WoS na tisíc výskumných pracovníkov 

(FTE); 

• Podiel publikácií v spoluautorstve nepodnikateľského (štátny, vysokoškolský, neziskový) 

a podnikateľského sektora z celkového počtu publikácií (v %); 

• Podiel vysoko citovaných publikácií (podiel publikácií v 10% najcitovanejších publikácií) 

z celkového počtu publikačných výstupov. 

Medzinárodná spolupráce vo výskume  
• Počet účastí v programe H2020 (resp. následne v HE) na tisíc výskumných pracovníkov 

(FTE) 

• Získaný finančný príspevok v programe H2020 (resp. následne v HE) na 1 EURO 

investovaných verejných zdrojov  

• Celkový počet ERC grantov na tisíc výskumných pracovníkov v nepodnikateľskom sektore 

(štátny, vysokoškolský, neziskový) 

Hodnota vytvorených poznatkov a ich využiteľnosť v praxi 
• Počet PCT prihlášok na tisíc výskumných pracovníkov (FTE); 

• Licencie z predaja práv duševného vlastníctva  – v členení podľa jednotlivých sektorov 

(štátny, vysokoškolský, neziskový, podnikateľský) a v rámci toho: 

• očakávaný záujem o výsledky VVI projektov – počet poskytovateľov licencií v SR 

na vybrané predmety duševného vlastníctva, 

• skutočný záujem o výsledky VVI aktivít – počet uzavretých licenčných zmlúv, 

• trhová hodnota chránených výsledkov VVI – výška/výnos z predaja licencií v tis. EUR; 

• Podiel domácej  pridanej hodnoty na celkovom exporte (v %).  
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5. POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE ÚDAJOV 
1. Zverejnené výzvy a vyzvania v rámci Operačného programu Výskum a vývoj 

v programovom období 2007-2013 

2. Zverejnené výzvy v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky 

rast v programovom období 2007-2013 (časť inovácie a technologický transfer) 

3. Zverejnené výzvy a vyzvania v rámci Operačného programu Výskum a inovácie 

v programovom období 2014-2020 

4. OP Výskum a vývoj a výročné správy o vykonávaní OP Výskum a vývoj  

5. OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Výročné správy o vykonávaní OP 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  

6. Zoznam podporených projektov v programovom období 2007-2013 (zdroj: www.nsrr.sk ) 

7. Zoznam podporených projektov v programovom období 2014-2020 (zdroj: 

www.partnerskadohoda.sk ) 

8. Analytické a kontrolné správy Najvyššieho kontrolného úradu (Systém financovania 

výskumu a vývoja z verejných zdrojov a Vedecké parky a výskumné centrá – Záverečná 

správa) 

9. Zápisnice z rokovaní Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku 

10. Zápisnice z rokovaní Monitorovacieho výboru pre OP Výskum a inovácie a následne 

Monitorovacieho výboru pre OP Integrovaná infraštruktúra 

11. Hodnotiace a monitorovacie správy v rámci OP VaI (Hodnotenie - Operačný program 

Výskum a Inovácie (opvai.sk) ) 

12. Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk ) 

13. Verejná časť ITMS2014+ 

14. Why fund research? A guide to why EU-funded research and innovation matters, Philip 

Hines, June 2017, Science Business Publishing Ltd. 

15. Webové sídla výskumných inštitúcií a infraštruktúr v SR (SAV, výskumne orientované 

univerzity, CVTI SR) 

16. Webové sídla výskumných inštitúcií a infraštruktúr v ČR (CEITEC, IT4Innovations) 

17. Webové sídlo Rady vlády ČR pre výskum, vývoj a inovácie a dokumenty zverejnené na 

tomto webovom sídle (www.vyzkum.cz ) 

18. Webové sídlo Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR a dokumenty relevantné 

k podpore VVI z EŠIF v ČR zverejnené na tomto webovom sídle (www.msmt.cz ) 
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6. PRÍLOHY 

Príloha 1. Závery Zmysel verejných investícií – z dôrazom na európske 

zdroje - do oblasti výskumu, vývoja a inovácií 

Európska komisia realizovala mnohé štúdie a analýzy, ktorých cieľom bolo preskúmať reálny 

prínos investícií z rámcových programov na podporu výskumu a vývoja pre európsku 

ekonomiku a spoločnosť. Podľa ex-post hodnotenia 7. Rámcového programu EÚ na podporu 

výskumu a vývoja, investícia v hodnote 55 mld. EUR (hodnota rozpočtu tohto rámcového 

programu)  mala mimoriadny mnohonásobný prínos na európsku ekonomiku, keď každé 

investované euro prinieslo 11 EUR.    

 

Tabuľka 4 Vybrané analýzy a štúdie posudzujúce ekonomickú hodnotu a prínos/návratnosť 
investovania verejných zdrojov do podpory výskumu a vývoja 

Ročná miera návratnosti Identifikácia a popis analýzy/štúdie a jej hlavný záver 

20% Tri samostatné štúdie zaoberajúce sa ročnou mierou návratnosti 

verejných investícií do výskumu, vývoja a inovácií prišli s rovnakým 

záverom a hodnotou 20% návratnosti. Vzhľadom na to, že ide 

o viac analýz, pričom dospeli k rovnakému záveru, je možné 

uvedené označiť za najvierohodnejší záver týkajúci sa tejto otázky 

v rámci Európskej únie. 

28% Ďalšie tri štúdie skúmali dopad verejných investícií do oblasti 

výskumu, vývoja a inovácií v USA a Nemecku. Tri štúdie mali záver 

v hodnote 28% ako pravdepodobnú ročnú mieru návratnosti. 

30-37% Ďalšia štúdia sa venovala otázke finančnej návratnosti verejných 

investícií do oblasti biomedicínskeho výskumu – konkrétne 

výskumu zameraného na problematiku duševného zdravia 

a problematiku kardiovaskulárnych ochorení vo Veľkej Británii – 

pričom sa skúmal vzťah medzi znižovaním mortality/morbidity 

následkom výsledkov výskumu smerom k HDP prírastkom – 

pričom výsledkom bola potenciálna návratnosť v rozpätí medzi 30 

a 37%. 

Porovnanie návratností investícií do iných sektorov 

3,1% 10 ročné vládne dlhopisy Eurozóny (19 štátov) 

6,8% výnos počas posledných 10 rokov na akciovom trhu v USA (SP 500)  

Kumulatívna návratnosť Identifikácia a popis analýzy/štúdie a jej hlavný záver 
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6-8,5 krát Interné hodnotenie Európskej komisie odhaduje, že do roku 

2030, Horizont 2020 vytvorí z každého investovaného Eura 

hodnotu 6-8,50 Eur. 

10 krát Počas svojej existencie 7. Rámcový program EÚ pre výskum 

a vývoj investoval do výskumných projektov 55 mld. EUR, pričom 

sa odhaduje, že každé Euro investované z tohto verejného zdroja 

vytvorilo hodnotu 11 Eur. 

14 krát Ďalšia analýza – tentokrát v USA – konkrétne analýza Národného 

inštitútu zdravia (National Institute of Health) – prišla so zistením, 

že 16 mld. USD investovaných do biomedicínskeho výskumu 

viedla k celkovému zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva 

v takej miere, že americkej ekonomike tieto investície do vedy 

ušetrili 240 mld. USD – čo znamená 14 násobnú návratnosť.  

44 krát Ďalšia analýza – opätovne týkajúce sa Národného inštitútu zdravia 

v USA -  prišla so zistením, že 335 USD investovaných počas 10-

ročného obdobia do výskumných klinických štúdií, vygenerovali 

ďalšiu hodnotu 15,2 mld. USD hrubej návratnosti. 

140 krát Ďalší príklad z USA sa týka vedeckého projektu zameraného na 

ľudský genóm – pričom analýza zistila, že každý 1USD investovaný 

do tohto typu výskumu vytvorilo pre hospodárstvo hodnotu 141 

USD. 

Porovnanie s inými sektormi 

menej ako 1 krát (0,4:1) Pre porovnanie môžeme uviesť výsledky analýzy efektov 

Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorú skúmala vláda 

Austrálie – pričom predmetom posudzovania boli výsledky 

protekcionistických opatrení a príležitostí vytvorených 

opatreniami. 

Percento inovácií 

závislého od výskumu 

financovaného 

z verejných zdrojov 

Identifikácia a popis analýzy/štúdie a jej hlavný záver 

9 - 11% V USA bola zrealizovaná štúdia skúmajúca vplyv verejných 

investícií do výskumu na realizáciu inovácií v 7 priemyselných 

odvetviach (informačný priemysel; elektrotechnický priemysel; 

chemický priemysel; výroba prístrojov/nástrojov; farmaceutický 

priemysel; hutnícky priemysel a ropný priemysel) – a jej 

výsledkom bolo zistenie, že 9-11% inovácií v týchto priemyselných 

odvetviach by sa vôbec nezrealizovalo, resp. zrealizovalo by sa 

s podstatným časovým oneskorením, ak by neboli zrealizované 

príslušné verejné investície do výskumu.  
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20% Mailový prieskum medzi inovátormi v Holandsku zameraný na 

otázku, do akej miery sú inovácie v súkromnom sektore (merané 

patentmi) závislé od verejných investícií do výskumu a vývoja 

skončil s hodnotou 20%. 

Zdroj: Why fund research? A guide to why EU-funded research and innovation matters, Philip Hines, 
June 2017, Science Business Publishing Ltd. 
 

Je nespochybniteľné, že posudzovať exaktné prínosy verejných investícií do oblasti výskumu, 

vývoja a inovácií, je mimoriadne zložité. Ako vidno vyššie z tabuľky č. 4, výsledky takýchto 

analýz sa výrazne líšia – od tých, ktorých záver ohľadom pozitívnych prínosov sa pohybuje 

na úrovni niekoľkých percent až po tie, ktoré ukazujú až astronomicky vysokú pozitívnu 

hodnotu takýchto investícií. Jedno ale tieto analýzy majú predsa len spoločného – a to 

skutočnosť, že úplne všetky sa zhodujú na tom, že verejné investície do oblasti výskumu, vývoja 

a inovácií majú nespochybniteľne pozitívny kladný prínos.   

Prečo sme tu svedkami takýchto veľkých rozdielov? V prvom rade ide o použité metodologické 

prístupy. Tak, ako je uvedené v úvode tejto časti, existuje celý rad ľahšie, alebo aj mimoriadne 

ťažko kvantifikovateľných potenciálnych prínosov verejných investícií do výskumu, vývoja 

a inovácií. Nie je ťažké posúdiť také priame prínosy, ako sú príjmy vygenerované z patentovej 

ochrany vzniknutého duševného vlastníctva – avšak nie každá analýza venujúca sa tejto téme 

si zvolí takýto prístup. Viacerí experti sa pri otázke prínosu verejných investícií do oblasti 

výskumu, vývoja a inovácií, zaoberajú nepriamymi pozitívnymi efektami, ako sú napríklad 

príjmy/zisky zo všetkých technológií, ktorých vznik súvisí s prvotnou verejnou investíciou. Ako 

príklad môže poslúžiť mikročip – tento vo svojich začiatkoch nemal veľa aplikácií a tým pádom 

aj prínosy vyjadrené v ekonomických veličinách spočiatku boli len obmedzené. Avšak 

v súčasnosti sa mikročipy využívajú v celom spektre odvetví – od výroby osobnej elektronicky 

až po automobilový priemysel – tento sa v týchto dňoch dostáva do krízy práve spôsobenej 

nedostatkom čipov a viacerí veľkí hráči v automobilovom priemysle musia obmedzovať 

plánovaný objem výroby nových automobilov.  

Druhým aspektom je oblasť výskumu, ktorá je predmetom analýzy prínosov verejných investícií 

– a pokiaľ sa taká analýzy zaoberá špecifickou oblasťou, ako je napríklad materiálový výskum, 

alebo naopak biomedicína – tak aj metodológia prínosov v rôznych vedných oblastiach je 

rôzna. Pri hodnotení prínosov investícií v oblasti nových materiálov sa skôr dostaneme 

ku klasickým priemyselným odvetviam, ktoré tieto nové materiály – ako výsledkov výskumných 

a inovačných aktivít riešiteľov podporených projektov postupne využívajú. V prípade prínosov 

biomedicínskeho výskumu sa berie do úvahy vplyv výsledkov výskumu na ľudský život, jeho 

kvalitu a celkový zdravotný stav obyvateľstva – čo je osobitná kategória prínosov, ktoré majú 

vplyv až na makroúrovni celých štátov a regiónov. A v neposlednom rade je potrebné zobrať 

do úvahy a zadefinovať aj časové obdobie, ktoré je predmetom analýzy – a vzhľadom 

na špecifickú povahu výskumných aktivít – čím dlhšie je sledované časové obdobie, tým viac 

rastie potenciál vyčísliteľného prínosu prvotnej investície – čo dokazuje vyššie uvedený príklad 
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mikročipov. Aj v oblasti biomedicíny existuje pomerne dlhé obdobie medzi začiatkom 

výskumných aktivít až po uvedenie ich výsledkov na trhu – čo v tejto oblasti výskumu nezriedka 

predstavuje aj 10-20 rokov (aj keď v súčasnej dobe z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 

sme svedkami mimoriadne zrýchleného výskumu a vývoja aj v tejto oblasti a v minulosti 

nemysliteľne rýchleho uvedenia produktov, ako sú vakcíny a nové liečivá na trh – ale musíme 

brať do úvahy, že aj tieto „rýchle“ výsledky v mnohom vychádzajú zo základných výsledkov 

výskumu, ktorý realizovali výskumné skupiny posledné desaťročia).    

Ďalšia skutočnosť, ktorú je potrebné brať do úvahy – a často sa aj na Slovensku prehliada – sú 

silné synergické a multiplikačné efekty pre rôzne ďalšie sektory – ako verejne dostupné 

výsledky/hodnoty – napríklad v prípade realizácie nezávislého výskumu a vývoja 

nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami. V takomto prípade je mimoriadne ťažké – 

mnohokrát až nemožné – sledovať prínos prvotnej verejnej investície. Toto je najmä prípad 

výsledkov výskumných aktivít, ktoré realizujú inštitúcie, ako vysoké školy, Slovenská akadémia 

vied, rezortné výskumné ústavy a neziskové vedecké inštitúcie. Takýto typ prínosov je už menej 

pravdepodobný v podnikateľskom sektore, kde sa prínos prvotnej investície vie pomerne 

exaktne merať prostredníctvom ukazovateľov, ako je napríklad rast tržieb, vývoj ziskovosti, či 

príjmy v prípade úspešného využitia inštitútov ochrany duševného vlastníctva.  

V tomto zmysle je potrebné zdôrazniť, že tieto synergické efekty výsledkov výskumných aktivít 

(môžeme to nazvať ako „únik vygenerovaných poznatkov do iných oblastí), ktoré boli 

realizované vďaka verejnej investícií, majú pozitívny vplyv na sektory, ktoré samé o sebe majú 

mimoriadne veľký – síce nepriamy – ale súčasne kľúčový dopad na hospodársky rozvoj 

konkrétneho štátu – a to sú sektory ako zdravotníctva a školstvo/vzdelávanie. Tieto sektory 

majú recipročný pozitívny vzťah s oblasťou výskumu, vývoja a inovácií. Tento „únik poznatkov“ 

taktiež znamená, že verejne financovaný základný výskum, resp. nezávislý výskum a vývoj, má 

výsledky, ktoré majú reálny pozitívny prínos, ale pritom priemysel by prvotne takéto výskumné 

aktivity nefinancoval.  

Základný výskum má svoje nezastupiteľné miesto a dôležitosť pri verejnej podpore výskumu – 

aj preto má svoju silnú pozíciu pri rámcových programoch EÚ na podporu výskumu a vývoja. 

Tento typ výskumu sa realizuje mimo trhových princípov a požiadaviek trhu – čo je samozrejmé, 

keďže súkromní investori väčšinou realizujú svoje rozhodnutia v krátkodobých až 

strednodobých časových rámcoch. Prínosy výsledkov základného výskumu nezriedka majú 

časový rámec meraný až v dekádach, kým sa jeho niektoré výsledky využijú pre potreby praxe 

a vďaka nim sa na trh dostanú na nich založené inovácie a tie vygenerujú pozitívnu návratnosť 

prvotnej investície.  

Rôzne analýzy a štúdie venujúce sa prínosom verejných investícií do oblasti výskumu a vývoja 

poukazujú na existenciu pozitívneho vzťahu medzi financovaním výskumu a hospodárskym 

rastom. Avšak na to, aby takýto pozitívny vzťah naozaj vznikol – resp. aby vznikol v čo najväčšej 
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miere – musia byť splnené viaceré dôležité konkrétne podmienky – pričom medzi tie 

najdôležitejšie patria: 

1. efektívny, stabilný a odborný systém štátnej politiky a podpory výskumu, vývoja 

a inovácií, 

2. predvídateľné správanie poskytovateľov verejných zdrojov a stabilný viacročný finančný 

rámec na to, aby inštitúcie zo všetkých sektorov realizujúce výskumno-vývojové 

a inovačne aktivity mali možnosť svoje aktivity plánovať a v rozumných časových 

rámcoch aj realizovať, 

3. excelentnosť výskumu a vývoja – t.j. vysoká kvalita realizovaných vedeckých aktivít, 

4. existencia efektívnych mechanizmov a kanálov na zabezpečenie toku nových 

poznatkov a vedomostí od ich tvorcov k ich používateľom, 

5. mobilita ľudí medzi sektormi, 

6. vysoká absorpčná schopnosť priemyslu pre príjem a využitie výsledkov výskumno-

vývojových projektov a aktivít.   

Viacerým z uvedených podmienok sa venujeme aj v tejto analýze – keďže špecifická situácia 

na Slovensku v oblasti riadenia štátnej politiky výskumu, vývoja a inovácií, zásadne ovplyvnila 

prínos, ktorý pre Slovensko mali investície európskych štrukturálnych a investičných fondov 

do oblasti výskumu, vývoja a inovácií.  

V dnešnej dobe je problematika verejných investícií do oblasti výskumu, vývoja a inovácií, 

politickou témou. Na jednej strane je to pre túto oblasť pozitívne, avšak na druhej strane sa 

verejné investície do oblasti výskumu a vývoja z politického hľadiska spájajú s celoeurópskych 

heslo „viac pracovných miest a vyšší hospodársky rast“. Avšak je možné identifikovať aj mnohé 

ďalšie dôvody na realizáciu verejných investícií do tejto oblasti a mnohé ďalšie synergické 

a multiplikačné efekty, ako napríklad:   

• pozitívne efekty z oblasti klímy a životného prostredia – primárne vďaka práci vedcov 

a ich snahe poskytnúť svoje zistenia čo najširšej verejnosti sa ochrana životného 

prostredia a problematika klímy stáva čoraz dôležitejšou súčasťou našich životov, ako 

aj jednou z celosvetovo najdôležitejších politických tém; 

• spoločenské, kultúrne a geo-politické prínosy – lepšie pochopenie rôznych aspektov 

fungovania života spoločnosti umožňuje kvalitnejšiu realizáciu riadenia spoločnosti. 

V súčasnosti mnohé vlády sa snažia zvýšiť kvalitu rozhodnutí, ktoré prijímajú, 

prostredníctvom uplatňovania zásady, ktorá je označovaná pojmom „evidence-based 

public policy“. Týka sa to celého spektra štátov – od rozvojových až po tie 

najvyspelejšie, ako sú napríklad Veľká Británia, škandinávske štáty USA a ďalšie. Veľká 

Británia v rámci štruktúry svojej verejnej politiky využíva úrad „hlavného vedeckého 

poradcu“ (Chief Scientific Advisor), ktorého úlohou je poskytnúť vláde a jej jednotlivým 

členom analytické kapacity na to, aby rozhodnutia vlády v oblastiach, ktoré sú technicky 

zložité a/alebo spoločensky citlivé, boli opreté do fakty/analýzy a aby dopad týchto 

rozhodnutí bolo možné predvídať; 
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• organizačné pozitívne prínosy – pracovná sila vo všeobecnosti, ktorá je vybavená 

väčšou mierou vedomostí, je následne lepšie schopná byť nositeľom inovácií. 

V princípe platí analogicky to isté, ako na úrovni politických prínosov uvedených vyššie 

– prostredníctvom kvalitnejšieho riadenia organizácií, ktoré je založené na faktoch 

a odborných skutočnostiach, je možné zabezpečiť lepšie riadenia a rozvoj týchto 

spoločností; 

• prínosy v oblasti ochrany zdravia a životov ľudí – prínos výsledkov verejných investícií 

do výskumu a vývoja, ktorý priamo alebo nepriamo ovplyvňuje zdravie a chráni životy 

ľudí, je kapitolou samou o sebe. Ide o celé spektrum technológií, ktoré ovplyvňujú 

každodenný život prakticky každého z nás a je za nimi prvotný výsledok verejnej 

investície do výskumu a vývoja.  Aj pandémia ochorenia COVID-19 nám ukázala, 

do akej zásadnej miery je ľudská spoločnosť doslova závislá od výsledkov práce 

vedeckých inštitúcií.   

 

 

Príloha 2. Porovnanie nefunkčného a fungujúceho systému štátnej 

politiky výskumu, vývoja a inovácií – prípad Slovenska a Českej 

republiky 

Tabuľka 5 Zoznamy schválených dokumentov relevantných pre národnú politiku výskumu, 
vývoja a inovácií 

Typy dokumentov Slovenská republika Česká republika 

Štátne strategické plánovanie a riadenia národnej politiky výskumu, vývoja a inovácií 

Národná politika 

výskumu, vývoja a 

inovácií do roku 

2015 

• Koncepcia štátnej vednej 

a technickej politiky na roky 

2000 – 2005 

• Dlhodobý zámer štátnej 

vednej a technickej politiky do 

roku 2015 (schválený v roku 

2007) 

• Stratégia plnenia 

Dlhodobého zámeru 

štátnej vednej a technickej 

politiky do roku 2015 na 

obdobie do roku 2010 

(schválená v roku 2008) 

• Aktualizácia dlhodobého 

zámeru štátnej vednej 

a technickej politiky do 

• Národná politika výskumu 

a vývoja 2000 – 2004 

(schválená v roku 2000) 

• Národná politika výskumu 

a vývoja 2004-2008 

• Národná politika výskumu, 

vývoja a inovácií ČR na roky 

2009-2015 
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roku 2015 (Stratégia Fénix 

– schválená v roku 2011) 

Národná politika 

výskumu, vývoja a 

inovácií na 

obdobie 2016-

2020 

Slovenská republika v období 

2016-2020 nemala definovanú 

štátnu politiku výskumu, vývoja 

a inovácií. 

• Národná politika výskumu, 

vývoja a inovácií ČR na roky 

2016-2020 

Národná politika 

výskumu, vývoja a 

inovácií na 

obdobie 2021+ 

Slovenská republika zatiaľ nemá 

definovanú štátnu politiku 

výskumu, vývoja a inovácií na 

obdobie po roku 2021. 

• Národná politika výskumu, 

vývoja a inovácií ČR 2021+ (na 

roky 2021 – 2027) schválená 

20.7.2020 

 

Štátne strategické plánovanie a riadenia rozvoja verejnej výskumnej infraštruktúry 

Národná stratégia 

pre rozvoj 

verejných 

výskumných 

infraštruktúr do 

roku 2015 

Slovenská republika do roku 2015 

nemala štátnu politiku 

investovania do strategicky 

dôležitých verejných výskumných 

infraštruktúr v zmysle 

medzinárodnej metodiky.  

• Cestovná mapa veľkých 

výskumných infraštruktúr 

ČR 2010 

 

• Cestovná mapa veľkých 

výskumných infraštruktúr 

ČR – aktualizácia 2011 

 

• Cestovná mapa veľkých 

výskumných infraštruktúr 

ČR – aktualizácia 2015 

 

Národná stratégia 

pre rozvoj 

verejných 

výskumných 

infraštruktúr od 

roku 2016 do 

2021+ 

Slovenská republika ani 

v súčasnosti nemá štátnu politiku 

investovania do strategicky 

dôležitých verejných výskumných 

infraštruktúr v zmysle 

medzinárodnej metodiky. 

• Cestovná mapa veľkých 

výskumných infraštruktúr ČR 

pre roky 2019 až 2022 

 

Štátne strategické plánovanie a riadenia politiky inovácií 

Štátna inovačná 

stratégia/štátna 

inovačná politika 

 

• Inovačná stratégia SR na roky 

2007 až 2013 

• Inovačná politika SR na roky 

2008 až 2010 

 

• Národná inovačná politika 

Českej republiky 2005-2010 

• Inovačná stratégia Českej 

republiky 2019-2030 
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Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z webstránok www.rokovania.sk , www.mirri.gov.sk – Rada 
vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, www.vyzkum.cz  

Príloha 3. Podpora výskumno-vývojových projektov z OP VaV 

v programovom období 2007-2013 a ich prínos meraný formou 

merateľných ukazovateľov na úrovni projektov 

Tabuľka 6 Zoznam výziev a vyzvaní a základné informácie o podpore výskumno-vývojových 
projektov z OP VaV v programovom období 2007-2013 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Názov výzvy Alokáci

a na 

vyzvani

e/výzvu 

Max 

NFP/

projek

t 

Počet 

podporen

ých 

projektov 

Zazmluvnen

é NFP 

Typ výzvy 1: Národná centrálna infraštruktúra (forma národných projektov a uzavretých 

výziev) 

28.5.2009 Slovenská infraštruktúra 

pre vysokovýkonné 

počítanie 

26 mil. € irelevantné 26 mil. € 

30. júna 2008 Národný informačný 

systém podpory výskumu a 

vývoja na Slovensku 

20 mil. 

EUR 

irelevantné 19,9 mil. 

EUR 

19.11.2012 Národný informačný 

systém podpory výskumu a 

vývoja na Slovensku – 

prístup k elektronickým 

informačným zdrojom II 

(NISPEZ II) 

8,2 mil. 

EUR 

irelevantné 8,2 mil. EUR 

17.4.2015 Národný informačný 

systém podpory výskumu 

a vývoja na Slovensku – 

prístup k elektronickým 

informačným zdrojom III 

(NISPEZ III) 

2,8 mil. 

EUR 

irelevantné 2,8 mil. EUR 

1.12.2008 Infraštruktúra pre výskum a 

vývoj - Dátové centrum pre 

výskum a vývoj 

33,2 

mil. 

EUR 

irelevantné 33 mil. EUR 

29.1.2010 Národná infraštruktúra pre 

podporu transferu 

technológií na Slovensku - 

NITT SK 

8,5 mil. 

EUR 

irelevantné 8,2 mil. EUR 
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10.1.2013 PopVaT – Popularizácia 

vedy a techniky na 

Slovensku 

15 mil. 

EUR 

irelevantné 14,9 mil. 

EUR 

17.4.2015 Národná teleprezentačná 

infraštruktúra pre podporu 

výskumu, vývoja a transferu 

technológií 

20 mil. 

EUR 

irelevantné 20 mil. EUR 

Zazmluvnenené NFP – centrálna verejná infraštruktúra spolu v rámci 8 vyzvaní 133 mil. 

EUR 

 

Typ výzvy 2: Strategická integrovaná verejná výskumná infraštruktúra vysokých škôl a SAV 

(forma univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier) 

25.6.2012 Vybudovanie univerzitných 

vedeckých parkov 

a výskumných centier 

231 mil. 

€ 

40 mil. 

€ 

(UVP) 

25 mil. 

€ (VC) 

6 (4 UVP 

a 2 VC) 

199 mil. € 

Univerzitné vedecké parky 

Názov vedeckého parku Koordinátor parku NFP 

UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK „CAMPUS MTF STU“ – 

CAMBO 

Slovenská 

technická univerzita 

39,99 mil. 

EUR 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné 

aplikácie s podporou znalostných technológií 

Technická 

univerzita v 

Košiciach 

39,64 mil. 

EUR 

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity Žilinská univerzita v 

Žiline 

38,88 mil. 

EUR 

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach 

(Medipark, Košice) 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

31,13 mil. 

EUR 

Výskumné centrá 

Názov výskumného centra Koordinátor centra NFP 

Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ Slovenská 

poľnohospodárska 

univerzita v Nitre 

24,99 mil. 

EUR 

Výskumné centrum Žilinskej univerzity Žilinská univerzita v 

Žiline 

24,34 mil. 

EUR 

25.6.2012 Vybudovanie univerzitných 

vedeckých parkov 

142 mil. 

€ 

40 mil. 

€ 

(UVP) 

2 (2UVP) 79,7 mil. € 
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a výskumných centier (v 

Bratislavskom kraji) 

25 mil. 

€ (VC) 

Univerzitné vedecké parky 

Názov vedeckého parku Koordinátor parku NFP 

Univerzitný vedecký park STU Bratislava Slovenská 

technická univerzita 

39,91 mil. 

EUR 

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v 

Bratislave 

Univerzita 

Komenského v 

Bratislave 

39,81 mil. 

EUR 

9.7.2013 Vybudovanie univerzitných 

vedeckých parkov 

a výskumných centier 

75 mil. € 40 mil. 

€ 

(UVP) 

25 mil. 

€ (VC) 

4 (4 VC) 84,7 mil. € 

Výskumné centrá 

Názov výskumného centra Koordinátor centra NFP 

Výskumné centrum progresívnych materiálov a 

technológií pre súčasné a budúce aplikácie 

„PROMATECH“ 

Slovenská 

akadémia vied 

22,19 mil. 

EUR 

Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych 

látok 

Slovenská 

akadémia vied 

24,99 mil. 

EUR 

Výskumné centrum ALLEGRO Slovenská 

akadémia vied 

16,21 mil. 

EUR 

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin) Univerzita 

Komenského v 

Bratislave 

24,99 mil. 

EUR 

9.7.2013 Vybudovanie univerzitných 

vedeckých parkov 

a výskumných centier (v 

Bratislavskom kraji) 

65 mil. € 40 mil. 

€ 

(UVP) 

25 mil. 

€ (VC) 

2 (1 UVP, 1 

VC) 

64,4 mil. € 

Univerzitný vedecký park 

Názov vedeckého parku Koordinátor parku NFP 

Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava Slovenská 

akadémia vied 

39,53 mil. 

EUR 

Výskumné centrum 

Názov výskumného centra Koordinátor centra NFP 

Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a 

transferu technológií 

Slovenská 

akadémia vied 

24,87 mil. 

EUR 
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Počet podporených univerzitných vedeckých parkov 7 UVP (finálne boli 

implementované všetky 

UVP) 

Počet podporených výskumných centier 7 VC (finálne boli 

implementované všetky 

VC) 

Zazmluvnený nenávratný finančný príspevok v rámci strategickej integrovanej 

verejnej výskumnej infraštruktúry  

427,8 mil. 

EUR 

 

Typ výzvy 3:  Plošná verejná výskumná infraštruktúra (formou cenier excelentnosti ako 

menších infraštruktúrnych projektov/modernizácia individuálnych laboratórií formou vzniku 

malých interných výskumných centier v rámci nepodnikateľských výskumných inštitúcií – či 

už formou partnerstva medzi inštitúciami, alebo v rámci jednej inštitúcie) 

20.5.2008 Podpora centier 

excelentnosti 

34,06 

mil. € 

40 mil. 

Sk 

28 33,5 mil. € 

20.5.2008 Podpora centier 

excelentnosti (v 

Bratislavskom kraji) 

21,9 

mil. € 

40 mil. 

Sk 

17 21,6 mil. € 

27.2.2009 Podpora rozvoja VaV 

v centrách excelentnosti 

58,3 

mil. € 

2,65 

mil. € 

22 56 mil. € 

27.2.2009 Podpora rozvoja VaV 

v centrách excelentnosti (v 

Bratislavskom kraji) 

34,45 

mil. € 

2,65 

mil. € 

13 33,6 mil. € 

30.7.2009 Podpora centier 

excelentnosti 

63,33 

mil. € 

3,978 

mil. € 

17 62,9 mil. € 

30.7.2009 Podpora centier 

excelentnosti (v 

Bratislavskom kraji) 

18,11 

mil. € 

3,978 

mil. € 

5 17 mil. € 

Počet podporených centier excelentnosti 102 centier excelentnosti 

Zazmluvnený nenávratný finančný príspevok v rámci v rámci podpory centier 

excelentnosti 

224,6 mil. 

EUR 

  

Typ výzvy 4: Podpora modernizácie a dobudovania verejnej výskumnej infraštruktúry 

(podpora modernizácia infraštruktúry bez požiadaviek na vznik organizačných jednotiek 

typu centrá excelentnosti, alebo iných) 

17.10.2011 Obnova a budovanie 

technickej infraštruktúry 

výskumu a vývoja 

65 mil. € 3 mil. 

€ 

22 60,7 mil. € 
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31. 01. 2013 Obnova a budovanie 

technickej infraštruktúry 

výskumu a vývoja 

18,5 

mil. € 

3 mil. 

€ 

12 29,7 mil. € 

20.03.2015 Mobilizácia excelentných 

výskumných tímov 

v oblastiach špecializácie 

RIS3 SK 

60 mil. € 10 mil. 

€ 

8 47 mil. € 

20.03.2015 Mobilizácia excelentných 

výskumných tímov 

v oblastiach špecializácie 

RIS3 SK - BSK 

25 mil. € 10 mil. 

€ 

5 24,7 mil. € 

Počet podporených projektov na podporu verejnej výskumnej 

infraštruktúry 

47 infraštruktúrnych 

projektov (finálne bolo 

implementovaných 46 

projektov) 

Zazmluvnený nenávratný finančný príspevok v rámci v rámci podpory verejnej 

výskumnej infraštruktúry 

162,1 mil. 

EUR 

 

Typ výzvy 5: Podpora výskumno-vývojových aktivít s aplikačným potenciálom (forma 

podpory zameraná na podporu aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja 

v nepodnikateľských výskumných inštitúciách – najmä verejných vysokých škôl a SAV 

a podpora vzniku prvotných interných štruktúr a útvarov v týchto inštitúciách zameraných na 

podporu procesov spojených s ochranou duševného vlastníctva a transferu poznatkov do 

praxe) 

28.11.2008 Podpora aplikovaného VaV 

a transferu technológií 

24,6 

mil. €  

0,49€ 57 22,5 mil. € 

28.11.2008 Podpora aplikovaného VaV 

a transferu technológií v 

BSK 

4,9 mil. 

€ 

0,49€ 23 9,7 mil. € 

30.3.2009 Podpora aplikovaného VaV 

a transferu technológií 

v oblasti energie a 

energetiky 

30 mil. € 6 mil. 

€ 

5 19 mil. EUR 

30.3.2009 Podpora aplikovaného VaV 

a transferu technológií 

v oblasti energie 

a energetiky v BSK 

12 mil. € 6 mil. 

€ 

3 11,9 mil. 

EUR 

30.10.2009 Podpora aplikovaného VaV 

a transferu technológií 

30 mil. € 0,94 

mil. € 

35 29,8 mil. 

EUR 
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30.10.2009 Podpora aplikovaného VaV 

a transferu technológií v 

BSK 

15 mil. € 0,94 

mil. € 

16 13 mil. EUR 

Počet podporených projektov v oblasti aplikovaného výskumu/s 

aplikačným potenciálom v nepodnikateľských výskumných 

inštitúciách 

139 projektov (finálne 

implementovaných bolo 

134 projektov) 

Zazmluvnený nenávratný finančný príspevok v rámci podpory aplikovaného 

výskumu v nepodnikateľských výskumných inštitúciách 

105,9 mil. 

EUR 

 

Typ výzvy 6: Verejná vzdelávacia infraštruktúra (forma podpory vysokých škôl a SAV v oblasti 

investičných potrieb pre vzdelávanie – vybavenie/rekonštrukcia učební, vzdelávacích 

laboratórií, rekonštrukcia budov vzdelávacích inštitúcií, rekonštrukcia internátov) 

25.2.2008 Podpora infraštruktúry 

vysokých škôl za účelom 

zlepšenia podmienok 

vzdelávacieho procesu 

82,98  

mil. € 

150 

mil. Sk 

11 49 mil. € 

18.8.2008 Podpora infraštruktúry 

vysokých škôl za účelom 

zlepšenia podmienok 

vzdelávacieho procesu 

82,98 

mil. €  

150 

mil. Sk 

18 77,8 mil. € 

29.6.2009 Podpora infraštruktúry 

vysokých škôl za účelom 

zlepšenia podmienok 

vzdelávacieho procesu 

102,14 

mil. € 

5,645 

mil. € 

17 86 mil. € 

16.11.2011 Podpora infraštruktúry 

vysokých škôl za účelom 

zlepšenia podmienok 

vzdelávacieho procesu 

55 mil. € 4 mil. 

€ 

 

14 52,5 mil. € 

31. 01. 2013 Podpora infraštruktúry 

vysokých škôl za účelom 

zlepšenia podmienok 

vzdelávacieho procesu 

15 mil. € 2,5 

mil. € 

15 31 mil. € 

Počet podporených projektov v oblasti vzdelávacej 

infraštruktúry 

75 projektov (finálne bolo 

implementovaných 72 

projektov) 

Zazmluvnený nenávratný finančný príspevok v rámci podpory vzdelávacej 

infraštruktúry 

296,3 mil. 

EUR 

 

Typ výzvy 7: Podpora vzniku výskumno-vývojových klastrov – väčších konzorcií medzi 

podnikateľskými a nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami – formou podpory 
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zriaďovania tzv. kompetenčných centier a podpory výskumno-vývojových aktivít týchto 

centier   

2.6.2010 Podpora budovania 

kompetenčných centier 

30 mil. € 7 mil. 

€ 

5 31,5 mil. 

EUR 

2.6.2010 Podpora budovania 

kompetenčných centier (v 

Bratislavskom kraji) 

20 mil. € 7 mil. 

€ 

3 19,4 mil. 

EUR 

Počet podporených kompetenčných centier 8 kompetenčných centier 

Zazmluvnený nenávratný finančný príspevok v rámci podpory 

kompetenčných centier 

50,9 mil. 

EUR 

 

Typ výzvy 8: Podpora zriaďovania individuálnych výskumno-vývojových centier 

v podnikateľskom sektore (či už formou projektov iba pre podniky, alebo formou efektívnej 

spolupráce medzi podnikom – koordinátorom a partnermi s podnikateľskej a/alebo 

nepodnikateľskej sféry) 

28.4.2009 Podpora aplikovaného 

výskumu, vývoja a transferu 

technológií 

40 mil. € 2 mil. 

€ 

28 33,7 mil. 

EUR 

28.4.2009 Podpora aplikovaného 

výskumu, vývoja a transferu 

technológií ( 

v Bratislavskom kraji) 

20 mil. € 2 mil. 

€ 

13 15,9 mil. 

EUR 

21.12.2009 Podpora výskumno-

vývojových centier 

45 mi. € 3 mil. 

€ 

20 44,6 mil. 

EUR 

21.12.2009 Podpora výskumno-

vývojových centier (v 

Bratislavskom kraji) 

25 mil. € 3 mil. 

€ 

10 21,2 mil. 

EUR 

28.4.2011 Podpora výskumno-

vývojových centier 

40 mil. € 2 mil. 

€ 

21 34,4 mil. 

EUR 

28.4.2011 Podpora výskumno-

vývojových centier (v 

Bratislavskom kraji) 

20 mil. € 2 mil. 

€ 

9 15,5 mil. 

EUR 

28. 8. 2013 Podpora centier 

excelentnosti 

nadnárodného významu a 

medzinárodnej spolupráce 

v oblasti výskumu, (schéma 

štátnej pomoci) 

20 mil. € 5 mil. 

€ 

5 19,9 mil. 

EUR 
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Počet podporených individuálnych podnikateľských výskumno-

vývojových centier 

106 (finálne bolo 

implementovaných 99 

projektov) 

Zazmluvnený nenávratný finančný príspevok v rámci podpory 

podnikateľských výskumno-vývojových centier 

185,2 mil. 

EUR 

Zdroj: vlastné spracovanie z verejne dostupných informačných zdrojov: ITMS, ASFEU, MŠVVaŠ SR 
Poznámka: V rámci vyššie uvedenej tabuľky sú počty zazmluvených projektov, ktoré nie sú znížené 
o projekty, ktoré boli mimoriadne ukončené. Taktiež v rámci vyššie uvedenej tabuľky nie sú uvedené 
výzvy/vyzvania, v ktorých nakoniec nedošlo ku zazmluvneniu projektov a ich implementácii. Taktiež 
súčasťou tabuľky nie sú aktivity MŠVVaŠ SR v rámci iniciatívy JEREMIE a ani projekty technickej 
pomoci.  
Tabuľka P3_2: Zoznam a namerané hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov v rámci projektov 
podporených z OP VaV v rámci programového obdobia 2007 - 2013 

 

Tabuľka 7  Zoznam výziev a vyzvaní a základné informácie o podpore výskumno-vývojových 
projektov z OP VaV v programovom období 2007-2013 

Názov merateľného ukazovateľa Nameraná 

hodnota 

Typ 1: Merateľné ukazovatele týkajúce sa ľudských zdrojov 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v 

projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy 

2 968 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v 

projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 

3 192 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy 

1 756 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži 

2 793 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy 

2 928 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži 

5 139 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu 

1 009 

Počet študentov a pedagogických pracovníkov stredných škôl, ktorí 

majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory 

4 481 

Počet používateľov sprístupnených databáz knižničných fondov  11 853 

Počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských 

organizácií výskumu a vývoja – muži 

2 

Typ 2: Merateľné ukazovatele týkajúce sa publikačných výstupov 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách 

a zborníkoch 

6 046 
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Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 4 623 

Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných 

rómskych komunít v odborných časopisoch 

43 

Typ 3: Merateľné ukazovateľ týkajúce sa prístrojovej výskumnej infraštruktúry 

Počet obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v jednotkovej cene do 

30 000 EUR 

1 795 

Počet obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v jednotkovej cene nad 

30 000 EUR 

479 

Typ 4: Merateľné ukazovatele týkajúce sa IKT výskumnej a vzdelávacej infraštruktúry 

a projektov zameraných na IKT výskum 

Počet vybudovaných lokálnych počítačových sietí 5 

Počet vybudovaných gridových počítačových fariem 7 

Počet vybudovaných superpočítačov 2 

Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v 

nadväznosti na realizovaný projekt 

3 222 

Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT 163 

Počet vytvorených širokopásmových sietí medzi pracoviskami výskumu 

a vývoja 

38 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na budovanie a 

modernizáciu IKT na pracoviskách výskumu a vývoja 

23 091 272 EUR 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v 

oblasti IKT 

48 290 930 EUR 

Počet zavedených elektronických služieb 190 

Počet sprístupnených databáz knižničných fondov 57 

Typ 5: Merateľné ukazovatele týkajúce sa zhodnotenia budov výskumných inštitúcií 

(rekonštrukcia/výstavba nových budov) 

Celková plocha nových objektov 3 962 m2 

Celková plocha technicky zhodnotených objektov 55 928 m2 

Počet m2 novovybudovaných budov 795 m2 

Počet zrekonštruovaných budov a zariadení 147 

Počet novovybudovaných budov a zariadení 12 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a 

zariadení 

27 572 019 EUR 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu 

vnútorného vybavenia 

65 999 939 EUR 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na vybudovanie nových 

budov a zariadení 

9 785 371 EUR 

Zateplená plocha 100 155 m2 
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Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup 

k výsledkom projektu 

55 

Typ 6: Merateľné ukazovatele týkajúce sa medzinárodnej spolupráce 

Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými 

výskumnými a vývojovými organizáciami 

112 

Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových 

výskumných a vývojových organizácií 

244 

Typ 7: Merateľné ukazovatele týkajúce sa aplikovaného výskumu a vývoja a aktivít 

s inovačným potenciálom a spolupráce nepodnikateľských a podnikateľských výskumných 

inštitúcií 

Počet vytvorených inkubátorov v prostredí verejných organizácií 

výskum a vývoja a vysokých škôl 

13 

Počet založených podnikateľských subjektov za účasti vedeckých 

pracovníkov (spin-off, start-up efekty) 

2 

Počet zriadených kompetenčných centier orientovaných na určité 

hospodárske odvetvie 

11 

Počet zriadených kontaktných bodov pre styk s priemyslom 59 

Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným 

sektorom (organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským 

sektorom 

21 

Počet mobilít pracovných síl ako výsledok spolupráce medzi verejným 

sektorom (organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským 

sektorom 

12 

Počet zriadených technologických centier orientovaných na určité 

hospodárske odvetvie 

5 

Počet zriadených vedecko-technologických parkov orientovaných na 

určité hospodárske odvetvie 

5 

Počet zriadených výskumno-vývojových centier orientovaných na určité 

hospodárske odvetvie 

32 

Počet podnikateľských subjektov implementujúcich do svojich 

rozvojových potrieb inovačné a vzdelávacie programy 

24 

Počet programov pre mobilizáciu a tvorbu potenciálnych inovácií 36 

Počet súťaží podnikateľských plánov v prostredí verejných organizácií 

výskum a vývoja a vysokých škôl 

3 

Počet vytvorených centier zabezpečujúceho komplexnú podporu 

riadenia práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii 

9 

Počet inovovaných/nových študijných odborov ako výsledok 

spolupráce medzi verejným sektorom (organizačná zložka SAV 

a vysokej školy) a podnikateľským sektorom 

17 
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Počet projektov aplikovaného výskumu a vývoja v podnikovej sfére 121 

Počet projektov aplikovaného výskumu vo verejnom a mimovládnom 

sektore 

107 

Počet vytvorených pracovných miest na zabezpečenie komplexnej 

podpory riadenia práv duševného vlastníctvo v danej inštitúcii 

17,5 

Typ 8: Merateľné ukazovatele týkajúce sa popularizácie a propagácie výskumu a vývoja 

a voľného šírenia výsledkov 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja 

a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti 

644 

Počet zorganizovaných konferencií 206 

Počet zorganizovaných súťaží 6 

Počet zorganizovaných výstav 40 

Typ 9: Ostatné merateľné ukazovatele 

Počet vytvorených centier projektovej podpory v danej inštitúcii 2 

Počet vytvorených výskumno-vzdelávacích centier 24 

Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier 119 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované 

problematike životného prostredia 

157 456 014 EUR 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované 

problematike zdravotného stavu obyvateľstva 

141 075 676 EUR 

Zdroj: vlastné spracovanie z verejne dostupných informačných zdrojov: ITMS, MŠVVaŠ SR, Partnerská 
dohoda 
 

Tabuľka 8 Zoznam a namerané hodnoty dopadových merateľných ukazovateľov v rámci 
projektov podporených z OP VaV v rámci programového obdobia 2007 - 2013 

Názov merateľného ukazovateľa Nameraná 

hodnota 

Typ 1: Merateľné ukazovatele týkajúce sa ľudských zdrojov 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v 

projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy 

5 416 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v 

projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži 

5 650 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - ženy 

25 947 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - muži 

19 047 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - ženy 

8 043 
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Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - muži 

10 561 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu 

1 841 

Počet študentov a pedagogických pracovníkov stredných škôl, ktorí 

majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory 

3 067 

Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej 

infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl) 

941 254 

Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej ubytovacej 

infraštruktúry 

31 729 

Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej športovej 

infraštruktúry 

1 712 

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy 356 

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži 402 

Typ 2: Merateľné ukazovatele týkajúce sa publikačných výstupov 

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých 

periodikách 

2 396 

Počet odborných knižných publikácií 213 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách 

a zborníkoch 

1 447 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 1 762 

Počet publikácií v karentovaných časopisoch 1 888 

Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných 

rómskych komunít v odborných časopisoch 

1 

Typ 3: Merateľné ukazovateľ týkajúce sa prístrojovej výskumnej infraštruktúry 

V rámci obdobia udržateľnosti sa ukazovatele tohto typu nevyužívajú.  

Typ 4: Merateľné ukazovatele týkajúce sa IKT výskumnej a vzdelávacej infraštruktúry 

a projektov zameraných na IKT výskum 

V rámci obdobia udržateľnosti sa ukazovatele tohto typu nevyužívajú. 

Typ 5: Merateľné ukazovatele týkajúce sa zhodnotenia budov výskumných inštitúcií 

(rekonštrukcia/výstavba nových budov) 

Úspora energie 25 671 GJ/rok 
 

Typ 6: Merateľné ukazovatele týkajúce sa medzinárodnej spolupráce 

Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými 

výskumnými a vývojovými organizáciami 

158 

Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových 

výskumných a vývojových organizácií 

355 

Počet medzinárodných výskumných projektov realizovaných na základe 

poskytnutej podpory 

172 
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Typ 7: Merateľné ukazovatele týkajúce sa aplikovaného výskumu a vývoja a aktivít 

s inovačným potenciálom a spolupráce nepodnikateľských a podnikateľských výskumných 

inštitúcií 

Počet patentov udelených USPTO 9 

Počet patentov udelených inými organizáciami ako USPTO 3 

Počet patentových prihlášok na EPO 30 

Počet patentových prihlášok iných ako na EPO 70 

Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent 276 

Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so 

spoločenskou a hospodárskou praxou 

496 

Počet založených podnikateľských subjektov za účasti vedeckých 

pracovníkov (spin-off, start-up efekty) 

27 

Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným 

sektorom (organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským 

sektorom 

40 

Počet mobilít pracovných síl ako výsledok spolupráce medzi verejným 

sektorom (organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským 

sektorom 

50 

Počet podnikateľských subjektov implementujúcich do svojich 

rozvojových potrieb inovačné a vzdelávacie programy 

33 

Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb 184 248 

Počet inovovaných/nových študijných odborov ako výsledok 

spolupráce medzi verejným sektorom (organizačná zložka SAV 

a vysokej školy) a podnikateľským sektorom 

15 

Typ 8: Merateľné ukazovatele týkajúce sa popularizácie a propagácie výskumu a vývoja 

a voľného šírenia výsledkov 

V rámci obdobia udržateľnosti sa ukazovatele tohto typu nevyužívajú.  

Typ 9: Ostatné merateľné ukazovatele 

Počet výskumných projektov v rámci SR realizovaných na základe 

poskytnutej podpory 

161 

Zdroj: vlastné spracovanie z verejne dostupných informačných zdrojov: ITMS, MŠVVaŠ SR, Partnerská 
dohoda 
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Príloha 4. Podpora inovačných projektov z OP KaHR v programovom 

období 2007-2013 a ich prínos meraný formou merateľných 

ukazovateľov na úrovni projektov 

V rámci podpory inovačných aktivít v podnikateľskom sektore sa MH SR v programovom 

období 2007-2013 sústredilo primárne na inovačné procesy vyvolané modernizáciou 

technologického vybavenia podnikov – čo následne malo potenciál vyvolať inovačné procesy 

vedúce k uvedeniu inovovaných, resp. nových výrobkov/služieb na trh. Ako multiplikačný efekt 

mohol nastať rast pridanej hodnoty, rast tržieb a vytváranie nových pracovných miest.  

Napriek tomu, že naša analýza sa venuje primárne podpore výskumu, vývoja a inovácií, ktoré 

vznikajú na základe výskumno-vývojových aktivít, uvádzame základné informácie aj o tomto 

type podpory, keďže pri analýze nameraných merateľných ukazovateľov boli aj ukazovatele 

týkajúce sa oblasti ochrany duševného vlastníctva. 

Z pohľadu podpory vyššie uvedených Operačný program KaHR nebol primárne zameraný na 

podporu inovácií, ktoré vzniknú na základe realizácie výskumno-vývojových aktivít daného 

podniku, resp. na základe spolupráce medzi podnikom a vedeckými inštitúciami. V rámci 

podpory inovačných procesov v podnikateľskom sektore preto neboli možné projekty 

v priamom partnerstve s výskumnými inštitúciami z prostredia SAV a vysokých škôl.  

Na základe typov inovačných procesov v podnikateľskom sektore boli v rámci OP KaHR 

relevantné opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery (podopatrenie 1.1.1 Podpora 

zavádzania inovácií a technologických transferov) a opatrenie 1.3. Podpora inovačných aktivít 

v podnikoch. 

V rámci opatrenia 1.1 bolo podporených 1 181 projektov súhrnnou sumou 522,4 mil. EUR 

a v rámci opatrenia 1.3 bolo podrených 112 projektov v celkovej sume 108,8 mil. EUR.  

 

Tabuľka 9 Zoznam a namerané hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov v rámci 
projektov podporených z OP KaHR s relevanciou k problematike VVI v rámci programového 
obdobia 2007 - 2013 

Názov merateľného ukazovateľa Nameraná 

hodnota 

Typ 1: Merateľné ukazovatele týkajúce sa ľudských zdrojov 

Počet novovytvorených pracovných miest 4 616 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi 2 677 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami 1 862 

Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v 

dôsledku realizácie projektu 

887 

Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov 1 317 
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Typ 2: Merateľné ukazovatele týkajúce sa oblasti ochrany duševného vlastníctva 

Počet patentových prihlášok 32 

Počet patentových prihlášok iných ako na EPO 6 

Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent 32 

Typ 3: Merateľné ukazovatele týkajúce sa zavedených inovácií a ekonomickej výkonnosti 

podporených subjektov 

Počet inovovaných výrobných postupov 2076 

Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh 164 

Nárast tržieb (absolútna hodnota) 497 137 737 EUR 

Zdroj: vlastné spracovanie z verejne dostupných informačných zdrojov: ITMS, Partnerská dohoda 
 

Tabuľka 10 Zoznam a namerané hodnoty dopadových merateľných ukazovateľov v rámci 
projektov podporených z OP KaHR s relevanciou k problematike VVI v rámci programového 
obdobia 2007 - 2013 

Názov merateľného ukazovateľa Nameraná 

hodnota 

Typ 1: Merateľné ukazovatele týkajúce sa ľudských zdrojov 

Počet novovytvorených pracovných miest 8 179 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi 3 890 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami 3 270 

Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v 

dôsledku realizácie projektu 

1 019 

Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov 1 440 

Typ 2: Merateľné ukazovatele týkajúce sa oblasti ochrany duševného vlastníctva 

Počet udelených patentov spolu 15 

Typ 3: Merateľné ukazovatele týkajúce sa zavedených inovácií a ekonomickej výkonnosti 

podporených subjektov 

Výdavky na inovácie 4 825 770 EUR 

Objem následne investovaných prostriedkov 6 873 140 EUR 

Nárast tržieb (absolútna hodnota) 5 764 721 335 EUR 

Zdroj: vlastné spracovanie z verejne dostupných informačných zdrojov: ITMS, Partnerská dohoda 
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Príloha 5. Popis základných problémov programového obdobia 2014-

2020 a prijatých opatrení na ich vyriešenie 

Predmetom analýzy je primárna otázka prínosu investícií EŠIF do oblasti výskumu a vývoja 

pre spoločnosť, vrátane prínosu pre samotnú vedeckú komunitu. Mieru návratnosti a pridanej 

hodnoty investícií z verejných zdrojov do veľkej miere ovplyvňujú pravidlá a nastavený systém. 

Preto – aj keď pravidlá financovania z EŠIF nie sú hlavnou témou analýzy, okrajovo sa im 

venujeme a popisuje ich základné črty, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvnili priebeh 

financovania výskumu a vývoja z EŠIF v rámci PO 2007-2013 a najmä v rámci PO 2014-2020. 

Podpora výskumu a vývoja z OP VaV počas PO 2007-2013, napriek rôznych výhradám, dopadla 

pozitívne. A to najmä z toho dôvodu, že všetky finančné prostriedky určené na podporu 

výskumno-vývojových aktivít, boli vyčerpané (dokonca bola zazmluvnená suma 113% pôvodnej 

alokácie) a mali nespochybniteľný pozitívny efekt tak na sektor výskumu a vývoja, ako aj 

na spoločnosť a prax.  

Napriek vyššie uvedenému, prax z PO 2007-2013 bola predmetom rôznych výhrad, pričom 

medzi najčastejšie uvádzané patrili nasledovné: 

• tzv. gold-plating – čo znamená aplikovania prísnejších a administratívne náročnejších 

postupov, ako určuje základná legislatíva EK; 

• vysoká administratívna záťaž prijímateľov; 

• počas hodnotiaceho procesu kladenie väčšieho dôrazu na formálnu stránku projektov 

a minimálny dôraz na samotný obsah výskumno-vývojových aktivít a ich kvalitu; 

• vysoká miera rigidity pri tvorbe projektov a ich rozpočtov a formálne požiadavky; 

• fragmentácia podpory na veľký počet relatívne malých projektov. 

Novy OP VaI sa snažil všetky tieto výhrady riešiť – ako príklad môžeme uviesť nasledovné: 

• nový OP VaI kládol vysoký dôraz na pokračovanie aktivít z PO 2007-2013 tak, aby bola 

dosiahnutá ich maximálna pridaná hodnota a súčasne sa znížila miera fragmentácie; 

• nový OP VaI obsahoval mnoho progresívnych pravidiel, ktorých správna implementácia 

by mala nespochybniteľne pridanú hodnotu, ako napríklad: 

• snaha priblížiť sa pravidlách platných pre Horizont 2020 v oblasti hodnotenia 

projektov a hodnotiacich kritérií, 

• snaha o integráciu väčších celkov verejnej výskumnej infraštruktúry, 

• zvýšenie dôrazu na obsahovú kvalitu predkladaných projektov aj 

prostredníctvom využívania zahraničných expertov ako hodnotiteľov, 

• koncentrovaná podpora spolupráce podnikateľských a nepodnikateľských 

výskumných inštitúcií prostredníctvom dvoch nástrojov – priemyselných 

výskumno-vývojových centier a dlhodobého strategického výskumu a vývoja, 

•  snaha použiť nové nástroje na podporu medzinárodných výskumno-vývojových 

projektov. 
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Nový OP VaI bol, čo sa týka pravidiel oveľa komplexnejší ako OP VaV a okrem toho tu 

na rozdiel od PO 2007-2013 existovala aj požiadavka EK na súlad s problematikou tzv. 

inteligentnej špecializácie a ďalších podmienok, ktoré už ale úzko súviseli s tým, akú kvalitnú 

má konkrétny štát národnú politiku výskumu, vývoja a inovácií. Bohužiaľ musíme konštatovať, 

že Slovenská republika už dlhšie obdobie nemá žiadnu národnú politiku v tejto oblasti a prax 

ukázala, že existencia Stratégie inteligentnej špecializácie (RIS3 SK) a OP VaI – nech by tieto 

dokumenty boli sebe kvalitnejšie, nedokázali tento hendikep chýbajúcej politiky kompenzovať. 

Slovenská republika v začiatkoch PO 2014-2020 bola de facto paralyzovaná z dôvodu toho, že 

nebola schopná jasne prezentovať svoje obsahové priority a prienik medzi akademickým 

výskumom na strane jednej a požiadavkami praxe na strane druhej. Aj keď v tejto oblasti 

nakoniec prišlo k pokroku a bol spracovaný podklad, ktorý nakoniec zadefinoval 5 oblastí tzv. 

domén inteligentnej špecializácie, v oblasti jasnej priorizácie podpory vybraných verejných 

výskumných infraštruktúr, nebolo schopné Slovensko rozhodnúť vôbec.  

Všetky tieto aspekty prispeli k mimoriadne ťažkopádnemu rozbehu PO 2014-2020. Po rôznych 

zdržaniach boli nakoniec vyhlásené 2 neslávne známe výzvy – a to výzva na podporu 

priemyselných výskumno-vývojových centier a výzva na podporu dlhodobého strategického 

výskumu a vývoja v súhrnnej výške takmer 600 mil. EUR. Táto suma predstavovala 60% 

z celkovej alokácie na podporu výskumu a vývoja z OP VaI. O predkladanie projektov 

v obidvoch výzvach bol enormne vysoký záujem a objem žiadaných zdrojov v predložených 

projektov výrazne prevyšoval alokáciu, na ktorú boli obe výzvy vyhlásené.  

Bohužiaľ, obe výzvy z dôvodu závažných chýb na strane poskytovateľa, skončili katastrofou 

pre vedu na Slovensku: 

• výzva na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier bola síce vyhodnotená 

a boli zazmluvnené projekty, avšak tieto boli vylúčené z financovania a napriek 

podpísaným zmluvám o NFP nebol žiaden projekt financovaný; 

• výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja bola tiež vyhodnotená, 

avšak bola zrušená pred tým, ako by boli podpísané zmluvy o NFP. 

Vyššie uvedené výzvy boli kritizované za to, že umožnili schváliť NFP firmám s výrazným 

politickým pozadím. Kritike tiež ministerstvo čelilo kvôli  obvineniam z konfliktu záujmov, keď 

sa zástupcovia žiadateľov o NFP v rámci výzvy objavili aj na pozícii odborných hodnotiteľov. 

Problematickým tiež bol fakt, že viaceré z firiem, ktoré dotácie mali získať, sa predtým 

dlhodobo výskumu nevenovali a predmet podnikania v obchodnom registri zmenili krátko 

pred tým, ako zaslali žiadosť o peniaze z európskych fondov, nedisponovali dostatočnými 

personálnymi a materiálnymi kapacitami na realizáciu predmetného výskumu alebo vznikli 

krátko pred vyhlásením výzvy a podaním žiadosti o NFP, pričom sídlili na pofidérnych 

adresách. 

Okrem katastrofálneho negatívneho dopadu pre samotné výskumné inštitúcie – keďže 

výsledný efekt bolo predĺženie obdobia, počas ktorého sa vôbec nefinancoval výskum a vývoj 
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na Slovensku o minimálne ďalšie 2 roky (t.j. na obdobie rokov 2016-2019), tu vznikol ešte oveľa 

závažnejší negatívny efekt. Kvôli vyššie uvedeným výzvam sa OPVaI sa stal mediálne negatívne 

známym – a povesť financovania výskumu a vývoja z prostriedkov EŠIF utrpela mimoriadne 

silné reputačné škody tak v očiach verejnosti, ako aj v očiach Európskej komisie a problematika 

podpory vedy z EŠIF sa stala nástrojom politického boja.  

    

I. Postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu nového transparentného systému podpory 

výskumu a vývoja z OP VaI 

V období september 2017 – máj 2018 bola zrealizovaná kompletná zmeny systému podpory 

výskumných projektov v rámci dopytových výziev VA. Prepracovaniu celého systému bola 

venovaná mimoriadna pozornosť tak, aby sa nezopakovali problémy z letných mesiacov roku 

2017. 

Povaha zmien, ktoré boli navrhnuté a zapracované do systému, sú tak rozsiahle, že išlo 

o proces, ktorý sa spravidla deje na začiatku programového obdobia, keď sa nastavuje systém 

na implementáciu celého programového obdobia. Vzhľadom k tomu, že išlo o roky 2017-2018, 

išlo z časového hľadiska o mimoriadne zlú situáciu, ktorá musela mať za následok negatívny 

dopad na čerpanie záväzkov platných pre tieto a nasledujúce roky.  

Práce na znovunastavení celého systému prebehli v nasledovných etapách: 

Etapa 1: Analýza problémových častí systému (september 2017 – november 2017) 
V rámci prvej etapy prebehla interná podrobná analýza celého systému, pričom osobitná 

pozornosť bola venovaná: 

1. analýze aktuálne platných hodnotiacich a výberových kritérií; 

2. analýze jednotlivých podmienok v rámci dovtedy vyhlásených výziev na predkladanie 

projektov; 

3. analýze internej riadiacej dokumentácie VA (manuál procedúr a súvisiace dokumenty); 

4. analýze problémov v oblasti odborných hodnotiteľov (proces od vytvárania databázy 

odborných hodnotiteľov až po hodnotiaci proces); 

5. analýze nového vývoja a podmienok v oblasti legislatívnych zmien vyžadujúcich 

dodatočné zmeny v systéme: 

• na úrovni EÚ – problematika štátnej pomoci;  

• na úrovni SR – Akčný plán na posilnenie transparentnosti prijatého uznesením 

vlády SR č. 449/2017 dňa 27.09.2017; 

• na úrovni SR – vznik a definovanie nových domén inteligentnej špecializácie ako 

oblastí, ktoré sú jediné oprávnené na podporu v rámci OP VaI 

Na základe vyššie uvedeného boli navrhnuté komplexné úpravy celého systému tak, aby nový 

systém jednak reflektoval všetky obavy Európskej komisie vyjadrené varovným listom, ktorý bol 

zaslaný 3.8.2017, ako aj všetky ostatné potreby na to, aby bol nový systém transparentný, 

otvorený a s výrazne vyššími nárokmi na kvalitu podporených subjektov a projektov.  

Etapa 2: Oživenie partnerského odborného dialógu a jeho dôsledné využívanie 
(december 2017 – máj 2018) 
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Všetky zmeny, ktoré bolo potrebné zapracovať do systému, boli niekoľkonásobne diskutované 

vo všetkých relevantných radách, komisiách, s členmi Monitorovacieho výboru. Prebehlo 
množstvo bilaterálnych odborných stretnutí so všetkými typmi relevantných partnerov: 

1. opakované odborné diskusie s predstaviteľmi Európskej komisie o kľúčových 

aspektoch nového systému; 

2. technické stretnutia s predstaviteľmi Centrálneho koordinačného orgánu; 

3. technické stretnutia s predstaviteľmi Ministerstva financií SR – najmä k téme nových 

hodnotiacich a výberových kritérií a spôsobu ich aplikácie v hodnotiacom procese; 

4. rokovania Monitorovacieho výboru OP VaI venované problematike nových 

hodnotiacich a výberových kritérií: 

• MŠVVaŠ SR a VA spracovali analýzu hodnotiacich a výberových kritérií a ich 

medzinárodné porovnanie a na základe toho bol spracovaný návrh nových 

hodnotiacich a výberových kritérií v priebehu decembra 2017, 

• prvá diskusia k novým hodnotiacim a výberovým kritériám s členmi MV OP VaI 

prebehla dňa 25.1.2018, 

• druhá diskusia k novým hodnotiacim a výberovým kritériám a finálne schválenie 

členmi MV OP VaI prebehlo dňa 9.3.2018 (tak, členovia MV, ako aj zástupcovia 

EK vyzdvihli kvalitu a nový objektívny prístup k hodnoteniu, ktorý je zapracovaný 

do nových hodnotiacich a výberových kritérií), 

5. rokovania Rady Výskumnej agentúry 

• v priebehu mesiacov december – máj 2015 boli zrealizované 4 rokovania Rady 

Výskumnej agentúry - informácie o nich, vrátane programov rokovaní, sú 

zverejnené na webovom sídle Výskumnej agentúry - 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/o-nas/zasadnutia-rady-va, 

6. rokovania Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, 

• v priebehu mesiacov január – máj 2015 boli predmetom rokovaní Stálej komisie 

nové hodnotiace a výberové kritériá, zámery nových výzev, prevodník medzi 

oblasťami výskumu a doménami inteligentnej špecializácie, ako aj metodika 

exaktnej aplikácie doteraz subjektívnych pojmov typu excelentnosť, 

• vybrané témy – ako metodika exaktnej aplikácie subjektívnych pojmov typu 

excelentnosť boli tiež predmetom bilaterálnych stretnutí s jednotlivými členmi 

Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie: 

7. okrúhle stoly s predstaviteľmi výskumných inštitúcií ku každému okruhu nových 

pripravovaných výziev: 

• v priebehu mesiacov február – máj 2015 bolo zrealizovaných 5 okrúhlych stolov 

– informácie o nich sú zverejnené na webovom sídle Výskumnej agentúry: 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podujatia/podujatia-archiv , 

Vyššie popísaný spôsob aplikácie transparentného partnerstva a otvorenej diskusie, bol 

realizovaný zo strany MŠVVaŠ SR a VA nad rámec oficiálnych povinnosti a bol jedným 

z kľúčových prvkov nového spôsobu práce MŠVVaŠ SR a VA.  
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Etapa 3: Vypracovanie a schválenie nových odborných prvkov v systéme (december 2017 
– máj 2018) 
Zmena systému podpory výskumných projektov tak, aby sa výrazne zvýšila jeho 

transparentnosť, otvorenosť a súčasne aj zvýšili požiadavky na kvalitatívnu úroveň partnerov 

a projektov, si vyžadovala vypracovanie celého radu odborných dokumentov, jej postupnú 

diskusiu s odbornými partnermi a ich následné schvaľovanie v reťazci VA-MŠVVaŠ SR-Rada VA-

Stála komisia-CKO, prípadne MV OP VaI. Spracované a schválené boli nasledované kľúčové 

dokumenty (vyberáme len tie najdôležitejšie): 

1. nové hodnotiace a výberové kritériá s cieľom výrazného zníženia miery subjektivity 

pri hodnotení, 

2. metodika exaktnej aplikácie pojmov excelentnosť, inovatívnosť a špičkovosť, 

3. nová príručka pre odborného hodnotiteľa, 

4. nové vstupné kvalitatívne podmienky týkajúce sa skúseností s výskumom pri všetkých 

typoch žiadateľov/partnerov a posudzovanie ekonomickej aktivity podnikateľských 

subjektov, 

5. nové minimálne štandardy pre odborných hodnotiteľov, 

6. prevodník produktových línií domén inteligentnej špecializácie a vydefinovanie 13 

exaktných oblastí výskumu a vývoja (tzv. znalostné oblasti), 

7. konsolidované zámery všetkých nových pripravovaných dopytových výziev, 

8. systém využívania zahraničných expertov v záujme zvyšovania kvality predkladaných 

projektov, 

9. nové dokumenty v oblasti štátnej pomoci (dodatok č. 1 k schéme štátnej pomoci a 

metodika vykazovania ročnej kapacity hospodárskych činností). 

Aby bola zabezpečená dôveryhodnosť nového systému podpory z OP VaI aj z pohľadu 

Európskej komisie a aby EK bola uistená, že MŠVVaŠ SR a VA zrealizovali potrebné opatrenia, 

ktoré reflektovali všetky výhrady a obavy uvedené vo varovnom liste, boli celá nová riadiaca 

dokumentácia (manuál procedúr MŠVVaŠ SR/VA), ako aj súvisiace odborné dokumenty 

predložené na validáciu Orgánu auditu (MF SR). Ide o obdobný krok, ktorý štandardne 

prebieha na začiatku programového obdobia, kde sa tiež riadiaca dokumentácia týmto 

spôsobom validuje.  

V zmysle vyššie uvedených procesov začiatkom mája 2018 bola zahájená etapa prípravy 

a vyhlasovania nových výziev na predkladanie projektov, ako aj výzvy na odborných 

hodnotiteľov. Procesne prebiehala záverečná fázy prípravy výziev na predkladanie projektov 

nasledovne: 

1. Vypracovanie konsolidovaného zámeru výzvy a rizikovej analýzy výzvy a jej vzájomné 

odsúhlasenie medzi MŠVVaŠ SR a VA; 

2. Schválenie konsolidovaného zámeru výzvy a rizikovej analýzy výzvy Radou Výskumnej 

agentúry; 
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3. Schválenie konsolidovaného zámeru výzvy a rizikovej analýzy Stálou komisiou Rady 

vlády SR pre vedu, techniku a inovácie; 

4. Vypracovanie plnej verzie návrhu výzvy aj s prílohami VA a predloženie návrhu výzvy aj 

s prílohami MŠVVaŠ SR na neformálne pripomienkovanie; 

5. Dopracovanie návrhu výzvy do jej finálnej podoby a oficiálne predloženie návrhu výzvu 

zo strany VA MŠVVaŠ SR; 

6. Oficiálne predloženie kompletného návrhu výzvu CKO na schválenie (CKO formálne 

má lehotu 10 pracovných dní s možnosťou predĺženia tejto lehoty); 

7. Zaslanie oficiálneho stanoviska CKO k návrhu výzvy; 

8. V prípade súhlasu CKO zapracovanie prípadných pripomienok Výskumnou agentúrou, 

9. Predloženie odsúhlasenej výzvy zo strany CKO Výskumnou agentúrou MŠVVaŠ SR,  

10. Finálne schválenie výzvy MŠVVaŠ SR, 

11. Vyhlásenie/zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. 

V zmysle nových pravidiel bola pripravená a vyhlásená aj nový výzva na odborných 
hodnotiteľov: 

1. Výzva na odborných hodnotiteľov bola vyhlásená 28.5.2018 

2. Pre vytváranie novej databázy odborných hodnotiteľov platilo nasledovné: 

a. Odborní hodnotitelia boli už na začiatku zaraďovaní do 13 vedeckých 
oblastí – tzv. znalostných oblastí, ktoré boli zadefinované ako oprávnené 

na podporu vo výzvach, ktoré budú vyhlasované. To znamená, že vznikne 13 

skupín odborných hodnotiteľov a od začiatku bude zrejmé, pre akú oblasť je 

ten ktorý hodnotiteľ expertom. Každý predkladaný projekt bude musieť tiež 

identifikovať výskumné zameranie spomedzi týchto 13 oblastí – a na základe 

toho budú priraďovaní hodnotitelia k projektom, ktoré zodpovedajú ich 

tematickej odbornosti. Ide o nasledovných 13 oblastí: 

1. energetika 

2. environmentálne inžinierstvo 

3. IKT 

4. lesné hospodárstvo 

5. potravinárska technológia  

6. živočíšna výroba 

7. materiálové inžinierstvo a nanotechnológie 

8. automatizácia a robotizácia 

9. farmácia a lekárske vedy 

10. kreatívny priemysel 

11. rastlinná výroba, genetika rastlín a živočíchov  

12. chemické vedy a technológie 

13. stroje, konštrukcie a zariadenia/technológie 

b. Zvýšili sa minimálne kvalitatívne požiadavky na odborných hodnotiteľov – 

z min. 3 ročnej praxe na min. 10 ročnú prax. V prípade hodnotiteľov 
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z akademického prostredia sa súčasne vyžaduje minimálne 3. stupeň VŠ 

vzdelania. Každý expert, ktorý chce byť zaradený do databázy, musí mať aj 

relevantné skúsenosti s riešením výskumných projektov z danej oblasti, kvalitné 

publikačné výstupy (budú sa brať do úvahy len publikácie s indexovaných 

databáz) a pri expertoch z praxe sa namiesto publikačných výstupov vyžadujú 

konkrétne aplikačné výstupy (napríklad patenty). 

Vyššie uvedené zmeny nespochybniteľne kládli dôraz na transparentnosť systému dopytových 

výziev na podporu výskumno-vývojových projektov z EŠIF. Na jednej strane to bol jediný 

spôsob, akým naštartovať nanovo dopytové výzvy VA, na strane druhej to ale znamenalo, že 

systém prípravy výziev a podmienky kladené na všetky zúčastnené strany – od žiadateľov cez 

pracovníkov VA až po odborných hodnotiteľov – boli výrazne náročnejšie. Základné črty 

nového systému sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 11 Základné znaky nového systému dopytových výziev na podporu výskumno-
vývojových projektov platných od roku 2018 

Základné princípy týkajúce sa výziev, ich prípravy a vyhlasovania 

Príprava výziev - každá jedna dopytová výzva bola pripravovaná participatívnym 

spôsobom s dôrazom na diskusiu so všetkými relevantnými partnermi 

- so zástupcami vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, 

podnikateľských zväzov a relevantných ministerstiev, 

- pri väčšine výziev pred ich vyhlásením boli zrealizované okrúhle stoly, 

ktorých závery MŠVVaŠ SR a VA rešpektovala a zapracovávala do 

finálnych návrhov výziev. 

Vybrané 

vstupné 

kritériá pre 

žiadateľov 

- každá výzva obsahovala náročné vstupné kritériá, ktoré majú za cieľ 

zabezpečiť maximalizáciu kvality a skúseností inštitúcií žiadajúcich 

o grant – ako napríklad: 

o minimálna doba existencie žiadateľa/partnera 3 roky, 

o limitovanie grantu vo vzťahu k reálnej ekonomickej kondícii 

podniku (obrat, prípadne majetok), 

o povinnosť pre každého žiadateľa/partnera mať osvedčenie 

o spôsobilosti realizovať výskum a vývoj a reálne skúsenosti s 

vedou, 

o požiadavky týkajúce sa angažovania špičkových 

domácich/zahraničných výskumníkov, 

o exaktné definovanie toho, čo je považované za špičkové 

a kvalitné a pod.  

Hodnotiaci proces a databázy externých expertov 
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Databáza 

zahraničných 

expertov 

- VA vytvorila na slovenské pomery unikátnu databázu zahraničných 

expertov, ktorí boli využívaní na posudzovanie projektových zámerov 

vo viacerých typov výziev (napríklad výzvy na podporu dlhodobého 

strategického výskumu a vývoja) a potenciálne môžu byť v budúcnosti 

využití na hodnotenie predložených projektov, 

- databáza zahraničných expertov bola vytvorená výberom z viac, ako 1 

200 zahraničných expertov z celého sveta a tvorí ju 125 expertov (zo 4 

kontinentov a 30 krajín sveta), ktorí majú priemerný H-index 25, 

priemerný počet publikácií 144 a priemerný počet citácií 3 100 

Databáza 

odborných 

hodnotiteľov 

- VA v rámci reformy svojho systému vytvorila aj úplne novú databázu 

odborných hodnotiteľov, 

- vstupné kritériá pre zaradenie do databázy sú najprísnejšie v rámci 

eurofondov na Slovensku – minimálne 10 ročná prax v odbore 

a minimálne PhD. a reálne vedecké výstupy (väčšina ostatných 

operačných programov vyžaduje minimálne 3 ročnú prax), 

- vzhľadom ku snahe vyhnúť sa konfliktu záujmov je v databáze vysoký 

podiel expertov z Českej republiky, 

Žrebovanie 

odborných 

hodnotiteľov 

a spôsob 

hodnotenia 

- z procesu žrebovania odborných hodnotiteľov bol úplne odstránený 

ľudský faktor – odborných hodnotiteľov ku konkrétnemu projektu 

priraďuje systém ITMS2014+, 

- zložitejšie projekty sú hodnotené 3 odbornými hodnotiteľmi – čo tiež 

prispieva k minimalizácii subjektivity odborného hodnotenia, 

Dištančné 

odborné 

hodnotenie 

- VA ako jeden zo základných pilierov transparentného hodnotenia 

zaviedla dištančné odborné hodnotenie – to znamená, že odborní 

hodnotitelia fyzicky nie sú prítomní vo VA, ale hodnotia zo svojich 

priestorov – čo bolo mimoriadne dôležité aj z pohľadu toho, že kvôli 

zamedzeniu konfliktu záujmov je väčšina vyžrebovaných odborných 

hodnotiteľov z Českej republiky 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

II. Realizácia druhej časti PO 2014-2020 

MŠVVaŠ SR a VA v od leta 2018 postupne v pomerne krátkom slede vyhlásili veľké 
množstvo výziev – konkrétne bolo vyhlásených 22 výziev v rokoch 2018-2019. V rámci 

týchto výziev bolo zo strany výskumných inštitúcií predložených 219 projektov, ktoré súhrnne 

žiadali o granty v celkovej výške 916 mil. EUR (NFP). Táto skutočnosť svedčila o tom, že VA sa 

podarilo opätovne získať dôveru v svoj systém zo strany výskumných inštitúcií. 

Berúc to úvahy skúsenosti s nábehovými krivkami čerpania v rámci podpory projektov z EŠIF, 

bolo jasné, že väčšiu úroveň čerpania možno čakať až 2-3 roky po vyhlásení dopytových výziev 

v rámci nového prepracovaného systému. To znamenalo, že skokovitý nárast čerpania bolo 
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možné čakať až v roku 2020 – čo sa ukázalo, ako ďalší problém s reťazovitými negatívnymi 

efektami pre vedu na Slovensku v podobe škrtania alokácií a presúvania zdrojov inde.  

Čerpanie ročných alokácií a možné následky nečerpania sa stali politickou otázkou, čo 

v prípade podpory výskumu a vývoja malo opätovne negatívne efekty. Rezort školstva sa 

nedokázal operatívne vysporiadať s otázkou rýchleho vyhodnotenia predložených projektov. 

Toto bolo možné realizovať len nárazovitým výrazným navýšením administratívnych kapacít 

potrebných pre hodnotenie predložených projektov – čo sa nestalo.  

Uvedené malo za následok, že hoci samotný systém podpory výskumno-vývojových 

dopytových projektov bol nastavený korektne a v mnohých ohľadoch môže slúžiť, ako príklad 

dobrej praxe, nedokázal dohnať stratené 4 roky a začali sa v rokoch 2018 a 2019 generovať 

veľké nevyčerpateľné sumy prostriedkov, ktoré sa mali podľa pravidla N+3 vyčerpať.   

Výskumno-vývojový sektor sa tak stal rukojemníkom pravidiel EŠIF a naďalej aj v očiach 

politikov, verejnosti ale aj EK bol oblasťou, ktorá nie je schopná čerpať prostriedky EŠIF. A to 

aj napriek tomu, že prakticky o každú výzvu v tejto oblasti je silný záujem spravidla prevyšujúci 

alokáciu samotnej výzvy. V nadväznosti na to sa po začatí pandémie ochorenia COVID-19 

oblasť vedy stala tou, z ktorej sa ako prvej brali finančné prostriedky a presúvali sa do iných 

rezortov. Aktuálne je v rámci PO 2014-2020 podporených 137 projektov v celkovej výške 677 

mil. EUR.  

Uvedená zazmluvnená suma a realizované projekty – berúc do úvahy aj ich plánované 

merateľné ukazovatele – budú mať nespochybniteľnú pridanú hodnotu a prínos tak 

pre výskumné inštitúcie, ako aj pre Slovensko ako také – čo je možné vidieť v Prílohe č. 6. Avšak 

musíme zdôrazniť, že PO 2014-2020 mal v oblasti podpory slovenského výskumno-
vývojového sektora 3 mimoriadne negatívne priam devastačné efekty: 
• Z vecného hľadiska sa absolútne prerušila podpora výskumu a vývoja z EŠIF na 4 roky 

(2016-2019) – čo predstavuje zastavenie a nerealizáciu mnohých kvalitných výskumno-

vývojových zámerov, veľké finančné straty pre podnikateľské subjekty uchádzajúce sa 

v dobrej viere o granty a v neposlednom rade o stratu mnohých vedeckých pracovníkov, 

ktorí pôvodne mali pracovať pre očakávané projekty, 

• Z politického hľadiska sú slovenské inštitúcie prezentované ako tie, ktoré nemajú 

dostatočnú absorpčnú schopnosť čerpať zdroje EŠIF vo väčšom objeme, a to napriek tomu, 

že o každú výzvu je veľký záujem prevyšujúci jej alokáciu a o schopnosť čerpať slovenská 

veda presvedčila v rámci PO 2007-2013, 

• Z hľadiska finančnej straty - berúc do úvahy prvotnú alokáciu zdrojov OP VaI 
na podporu výskumu a vývoja a zazmluvnenú sumu 677 mil. EUR, slovenská veda 
v rámci PO 2014-2020  prišla o 30% z alokácie – pričom to nie je konečná finančná 
strata pre vedu na Slovensku – vzhľadom na vyššie uvedené prezentovanie výskumu 
a vývoja ako oblasti s nedostatočnou absorpčnou kapacitou sa predpokladá ďalšie 
znižovanie alokácie pre vedu aj v PO 2021-2027.    
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Príloha 6. Podpora výskumno-vývojových projektov v programovom 

období 2014-2020 v gescii MŠVVaŠ SR a ich potenciálny prínos 

meraný formou plánovaných merateľných ukazovateľov na úrovni 

projektov 

Tabuľka 12 Výzvy a vyzvania v gescii MŠVVaŠ SR – podpora výskumu a vývoja v PO 2014-2020 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Názov výzvy Alokáci

a na 

vyzvani

e/výzvu 

Počet 

podporených 

projektov 

Zazmluvnen

é NFP 

Typ výzvy 1: Národná centrálna infraštruktúra (forma národných projektov) 

12.9.2016 Vyzvanie na predkladanie 

žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na 

horizontálnu IKT podporu 

a centrálnu infraštruktúru 

pre inštitúcie výskumu a 

vývoja OPVaI-

VA/NP/2016/1.1.1-01 

40 mil. € irelevantné 39,9 mil. 

EUR 

28.3.2017 Vyzvanie na predkladanie 

žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na 

informačný systém 

výskumu a vývoja – 

prístupy do databáz pre 

potreby výskumných 

inštitúcií OPVaI-

VA/NP/2017/1.1.1-02 

41,15 

mil. 

EUR 

irelevantné 41,1 mil. 

EUR 

4.12.2017 Vyzvanie na predloženie 

žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na 

horizontálnu podporu 

účasti SR v Európskom 

výskumnom priestore 

OPVaI-RO/NP/2017/1.1.2-

01 

1,8 mil. 

EUR 

irelevantné 3,5 mil. EUR 

26.10.2018 Vyzvanie na predloženie 

žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na 

31,7 

mil. 

EUR 

irelevantné 36,9 mil. 

EUR 
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podporu národného 

systému pre popularizáciu 

výskumu a vývoja OPVaI-

RO/NP/2018/1.1.1-04 

26.10.2018 Vyzvanie na predloženie 

žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na 

mobilizáciu transferu 

poznatkov a technológií z 

výskumných inštitúcií do 

praxe (NITT SK II) 

8,7 mil. 

EUR 

irelevantné 17,3 mil. 

EUR 

Spolu počet vyzvaní na národné projekty 5 

Zazmluvnené NFP pre národné projekty 138,7 mil. 

EUR 

 

Typ výzvy 2: Veľký projekt 

26. 10. 2018 Vyzvanie na predloženie 

žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na 

zlepšenie univerzitných 

kapacít a kompetencií vo 

výskume, vývoji a 

inováciách (ACCORD) - 

OPVaI-RO/VP/2018/2.1.1-

06 

55,6 

mil. 

EUR 

irelevantné 105,4 mil. 

EUR 

 

Typ výzvy 2: Strategická integrovaná verejná výskumná infraštruktúra vysokých škôl a SAV 

(forma univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier a infraštruktúry celonárodného 

významu) 

13.1.2016 Výzva na predkladanie 

ŽoNFP na fázované 

projekty Univerzitných 

vedeckých parkov a 

výskumných centier (II. 

fáza) pre menej rozvinuté 

regióny 

 

17,7 

mil. 

EUR 

Výzva bola dňa 29.9.2016 zrušená. 

13.1.2016 Výzva na predkladanie 

ŽoNFP na fázované 

projekty Univerzitných 

5,9 mil. 

EUR 

Výzva bola dňa 29.9.2016 zrušená. 
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vedeckých parkov a 

výskumných centier (II. 

fáza) pre rozvinutejší 

región 

 

12.10.2016 Výzva na predkladanie 

ŽoNFP na fázované 

projekty Univerzitných 

vedeckých parkov a 

výskumných centier (II. 

fáza) pre menej rozvinuté 

regióny 

 

17,7 

mil. 

EUR 

4 18,3 mil. 

EUR 

12.10.2016 Výzva na predkladanie 

ŽoNFP na fázované 

projekty Univerzitných 

vedeckých parkov a 

výskumných centier (II. 

fáza) pre rozvinutejší 

región 

5,9 mil. 

EUR 

2 5,2 mil. EUR 

12.9.2019 Výzva na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného 

príspevku na podporu 

systémovej verejnej 

výskumnej infraštruktúry v 

doméne Zdravie 

obyvateľstva a 

zdravotnícke technológie, 

kód OPVaI-

VA/DP/2019/1.1.3-11 

30,6 

mil. 

EUR 

2 29,5 mil. 

EUR 

Počet vyhlásených výziev 5 vyhlásených výziev, z toho 2 zrušené, 

pričom na reálny nový rozvoj tohto typu 

infraštruktúry bola vyhlásená len 1 výzva 

Zazmluvnené NFP 53 mil. EUR 

 

Typ výzvy 3 Podpora individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier 

3.2.2016 Výzva na predkladanie 

žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na 

200 mil. 

EUR 

Výzva bola dňa 18.5.2016 zrušená. 
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podporu Priemyselných 

výskumno-vývojových 

centier v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK 

(OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-

01) 

31.5.2016 Výzva na predkladanie 

žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na 

podporu Priemyselných 

výskumno-vývojových 

centier v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK 

(OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-

02) 

301 mil. 

EUR 

Výzva na základe Varovného listu 

Európskej komisie a z dôvodu 

následných kontrolných/auditných 

zistení vylúčená z financovania (t.j. 

aj projekty, ktoré boli v rámci tejto 

výzvy zazmluvnené, neboli 

financované.  

30.5.2019 Výzva na podporu 

strategických 

priemyselných výskumno-

vývojových centier v 

doméne  Zdravie 

obyvateľstva 

a zdravotnícke 

technológie, kód OPVaI-

VA/DP/2019/1.2.1-13 

11,7 

mil. 

EUR 

Výzva bola 29.7.2020 zrušená – 

z dôvodu realokácie finančných 

prostriedkov na podporné aktivity 

Ministerstva práce, sociálny vecí a 

rodiny SR a Ministerstva 

hospodárstva SR na boj proti 

negatívnym dopadom pandémie v 

jednotlivých sociálno - 

ekonomických oblastiach. 

30.5.2019 Výzva na podporu 

strategických 

priemyselných výskumno-

vývojových centier v 

doméne Digitálne 

Slovensko a kreatívny 

priemysel, kód OPVaI-

VA/DP/2019/1.2.1-12 

16,5 

mil. 

EUR 

Výzva bola 29.7.2020 zrušená – 

z dôvodu realokácie finančných 

prostriedkov na podporné aktivity 

Ministerstva práce, sociálny vecí a 

rodiny SR a Ministerstva 

hospodárstva SR na boj proti 

negatívnym dopadom pandémie v 

jednotlivých sociálno - 

ekonomických oblastiach. 

30.5.2019 Výzva na podporu 

strategických 

priemyselných výskumno-

vývojových centier v 

doméne Zdravé potraviny 

a životné prostredie, 

12,5 

mil. 

EUR 

Výzva bola 29.7.2020 zrušená – 

z dôvodu realokácie finančných 

prostriedkov na podporné aktivity 

Ministerstva práce, sociálny vecí a 

rodiny SR a Ministerstva 

hospodárstva SR na boj proti 

negatívnym dopadom pandémie v 
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kód OPVaI-

VA/DP/2019/1.2.1-11 

jednotlivých sociálno - 

ekonomických oblastiach. 

30.5.2019 Výzva na podporu 

strategických 

priemyselných výskumno-

vývojových centier v 

doméne Priemysel pre 21. 

storočie, kód OPVaI-

VA/DP/2019/1.2.1-10 

37,4 

mil. 

EUR 

Výzva bola 29.7.2020 zrušená – 

z dôvodu realokácie finančných 

prostriedkov na podporné aktivity 

Ministerstva práce, sociálny vecí a 

rodiny SR a Ministerstva 

hospodárstva SR na boj proti 

negatívnym dopadom pandémie v 

jednotlivých sociálno - 

ekonomických oblastiach. 

30.5.2019 Výzva na podporu 

strategických 

priemyselných výskumno-

vývojových centier v 

doméne Dopravné 

prostriedky pre 21. 

storočie, kód OPVaI-

VA/DP/2019/1.2.1-09 

21,9 

mil. 

EUR 

Výzva bola 29.7.2020 zrušená – 

z dôvodu realokácie finančných 

prostriedkov na podporné aktivity 

Ministerstva práce, sociálny vecí a 

rodiny SR a Ministerstva 

hospodárstva SR na boj proti 

negatívnym dopadom pandémie v 

jednotlivých sociálno - 

ekonomických oblastiach. 

17.8.2018 Výzva na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného 

príspevku na podporu 

centier excelentnosti 

nadnárodného významu – 

II. etapa s kódom OPVaI-

VA/DP/2018/2.2.1-01 

20 mil. 

EUR 

2 12,6 mil. 

EUR 

Celkový počet výziev 7 

Počet zrušených výziev 6 

Počet zrealizovaných výziev 1 

Objem zazmluvneného NFP 12,6 mil. 

EUR 

 

Typ výzvy 4 Podpora spoločného kolaboratívneho výskumu a vývoja podnikateľských 

a nepodnikateľských výskumných inštitúcií združených vo väčších konzorciách za účelom 

realizácie dlhodobého strategického výskumu a vývoja 

31.5.2016 Výzva na predkladanie 

žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na 

288 mil. 

EUR 

Výzva bola na základe Varovného 

listu Európskej komisie a z dôvodu 

následných kontrolných/auditných 
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podporu dlhodobého 

strategického výskumu a 

vývoja v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK z 

hľadiska dostupných 

vedeckých a výskumných 

kapacít SR 

zistení zrušená dňa 18.9.2017 (t.j. 

hoci bolo ukončené odborného 

hodnotenie v rámci tejto výzvy, 

žiadne projekty neboli 

podporené).  

14.8.2018 Výzva na predkladanie 

žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na 

podporu na podporu 

dlhodobého strategického 

výskumu s kódom OPVaI-

VA/DP/2018/1.2.1-07 

47,5 

mil. 

EUR 

Výzva bola zrušená 14.1.2021 – ako 

dôvod bola uvedená 

pretrvávajúca situácia z dôvodu 

pandémie COVID-19.  

14.8.2018 Výzva na predkladanie 

žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na 

podporu na podporu 

dlhodobého strategického 

výskumu s kódom OPVaI-

VA/DP/2018/1.2.1-05 

107,7 

mil. 

EUR 

Výzva bola zrušená 14.1.2021 – ako 

dôvod bola uvedená 

pretrvávajúca situácia z dôvodu 

pandémie COVID-19. 

14.8.2018 Výzva na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného 

príspevku na podporu 

dlhodobého strategického 

výskumu – Dopravné 

prostriedky pre 21. 

storočie 

63 mil. 

EUR 

2 21,8 mil. 

EUR 

14.8.2018 Výzva na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného 

príspevku na podporu 

dlhodobého strategického 

výskumu – Zdravé 

potraviny a životné 

prostredie 

36 mil. 

EUR 

4 38,3 mil. 

EUR 

14.8.2018 Výzva na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného 

40,6 

mil. 

EUR 

5 45 mil. EUR 
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príspevku na podporu 

dlhodobého strategického 

výskumu – Zdravie 

obyvateľstva a 

zdravotnícke technológie 

Celkový počet výziev 6 

Počet zrušených výziev 3 

Počet zrealizovaných výziev 3 

Pôvodná výška alokácia pri zrealizovaných 

výzvach 

139,6 mil. EUR 

Počet podporených projektov 11 

Celkový počet predložených projektov 

v zrealizovaných výzvach 

28 

Celkový počet predložených projektov v dvoch výzvach 

zrušených 14.1.2021 

35 

Objem zazmluvneného NFP 105,1 mil. 

EUR 

 

Typ výzvy 5: Podpora personálnych kapacít v rámci nepodnikateľských výskumných inštitúcií 

(tzv. výskumno-vývojové kapacity) 

13.11.2018 Výzva na podporu 

výskumno-vývojových 

kapacít v oblasti Dopravné 

prostriedky pre 21. 

storočie, kód OPVaI-

VA/DP/2018/1.1.3-06 

2 mil. 

EUR 

9 11,6 mil. 

EUR 

16.11.2018 Výzva na podporu 

výskumno-vývojových 

kapacít v oblasti Priemysel 

pre 21. storočie OPVaI-

VA/DP/2018/1.1.3-07 

2 mil. 

EUR 

19 31,8 mil. 

EUR 

16.11.2018 Výzva na podporu 

výskumno-vývojových 

kapacít v oblasti Zdravé 

potraviny a životné 

prostredie OPVaI-

VA/DP/2018/1.1.3-08 

2 mil. 

EUR 

14 11,2 mil. 

EUR 

16.11.2018 Výzva na podporu 

výskumno-vývojových 

kapacít v oblasti Digitálne 

2 mil. 

EUR 

10 13,3 mil. 

EUR 
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Slovensko a kreatívny 

priemysel OPVaI-

VA/DP/2018/1.1.3-09 

16.11.2018 Výzva na podporu 

výskumno-vývojových 

kapacít v oblasti Zdravie 

obyvateľstva a 

zdravotnícke technológie 

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-

10 

2 mil. 

EUR 

14 26,8 mil. 

EUR 

Celkový počet výziev 5 

Počet zrušených výziev 0 

Počet zrealizovaných výziev 5 

Počet podporených projektov 66 

Objem zazmluvneného NFP 94,7 mil. 

EUR 

 

Typ výzvy 6: Podpora medzinárodnej výskumno-vývojovej spolupráce – komplementarita 

s programom Horizont 2020 

5.4.2017 Výzva na predkladanie 

žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na 

podporu medzinárodných 

teamingových výskumných 

centier mimo 

Bratislavského kraja 

OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-

03 

18 mil. 

EUR 

Výzva bola dňa 25.4.2018 zrušená 

– oficiálne z dôvodu potreby 

úpravy podmienok výzvy a zmeny 

hodnotiacich kritérií. Reálne 

uvedené spôsobilo zaradenia aj 

teamingových výziev do zoznamu 

výziev vo Varovnom liste EK z leta 

2017. 

11. 04. 2017 Výzva na predkladanie 

žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na 

podporu medzinárodných 

teamingových výskumných 

centier v Bratislavskom 

kraji OPVaI-

VA/DP/2017/2.1.1-03 

15 mil. 

EUR 

Výzva bola dňa 25.4.2018 zrušená 

– oficiálne z dôvodu potreby 

úpravy podmienok výzvy a zmeny 

hodnotiacich kritérií. Reálne 

uvedené spôsobilo zaradenia aj 

teamingových výziev do zoznamu 

výziev vo Varovnom liste EK z leta 

2017. 

27.4.2018 Výzva na predkladanie 

žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na 

podporu teamingových 

26,5 

mil. 

EUR 

3 29,8 mil. 

EUR 
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výskumných centier 

mimo Bratislavského kraja, 

kód OPVaI-

VA/DP/2018/1.1.3-04 

30.5.2018 Výzva na predkladanie 

žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na 

podporu teamingových 

výskumných centier 

pre Bratislavský kraj, 

kód OPVaI-

VA/DP/2018/2.1.1-04 

15 mil. 

EUR 

1 29,4 mil. 

EUR 

8.10.2018 Výzva na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného 

príspevku na podporu 

výskumných 

medzinárodných projektov 

schválených v programe 

H2020  s kódom OPVaI-

VA/DP/2018/1.1.2-01 

1,2 mil. 

EUR 

7 1,3 mil. EUR 

Celkový počet výziev 5 

Počet zrušených výziev 2 

Počet zrealizovaných výziev 3 

Počet podporených projektov 11 

Objem zazmluvneného NFP 60,5 mil. 

EUR 

 

Typ výzvy 7: Podpora menších výskumných centier nepodnikateľských výskumných inštitúcií 

s povinnosťou spolupráce s podnikateľskými výskumnými inštitúciami 

17.08.2018 Výzva na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného 

príspevku na podporu 

mobilizácie excelentných 

výskumných tímov 

v oblastiach špecializácie 

RIS3 SK mimo 

Bratislavského kraja 

40 mil. 

EUR 

5 29,3 mil. 

EUR 



Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do VaI na Slovensku 
 

105 
 

s kódom OPVaI-

VA/DP/2018/1.1.3-05 

17.8.2018 Výzva na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného 

príspevku na podporu 

mobilizácie excelentných 

výskumných tímov 

v oblastiach špecializácie 

RIS3 SK v Bratislavskom 

kraji s kódom OPVaI-

VA/DP/2018/2.1.1-05 

1,5 mil. 

EUR 

3 1,8 mil. EUR 

Počet podporených projektov 8 

Objem zazmluvneného NFP 31,1 mil. 

EUR 

 

Typ výzvy 8: Reakcia na pandémiu spôsobenú ochorením COVID - 19 

5.8.2020 Výzva na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného 

príspevku na podporu 

mobilizácie a využitia 

potenciálu výskumných 

inštitúcií pri boji proti 

pandémii vyvolanej 

ochorením COVID-19 a 

znižovaní negatívnych 

následkov pandémie, kód 

OPII-VA/DP/2020/9.4-01 

80 mil. 

EUR 

16 (prvé kolo výzvy, 

v čase 

spracovávania 

analýzy prebieha 

hodnotenie 

druhého kola) 

62,6 mil. 

EUR 

5.8.2020 Výzva na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného 

príspevku na podporu 

účasti slovenských 

výskumných inštitúcií v 

medzinárodných 

výskumných projektoch 

zameraných na boj proti 

pandémii vyvolanej 

20 mil. 

EUR 

9 16,2 mil. 

EUR 
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ochorením COVID-19, kód 

OPII-VA/DP/2020/9.2-01 

Počet podporených projektov 25 

Objem zazmluvneného NFP 78,8 mil. 

EUR 

 

Celkový počet výziev a vyzvaní 39 

Celkový počet podporených projektov 137 

Objem zazmluvneného NFP 677,1 mil. EUR 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe verejne dostupných údajov z webových sídiel OP VaI, 
Partnerskej dohody a www.crz.gov.sk  
 

Tabuľka 13 Sumárna plánovaná hodnota všetkých typov merateľných ukazovateľov v rámci 
dopytových projektov podporených Výskumnou agentúrou v PO 2014-2020 (plánované 
hodnoty) 

Kód Názov merateľného ukazovateľa Merná 

jednotka 

Plánovaná 

hodnota 

Typ 1: Merateľné ukazovatele týkajúce sa ľudských zdrojov 

P0514 Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v 

zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej 

infraštruktúry 

počet 184 

P0763 Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo 

vybudovaných zariadeniach výskumnej 

infraštruktúry 

počet 61 

P0910 Počet existujúcich výskumných pracovníkov 

pracujúcich na VaV aktivitách projektu 

FTE 818,72 

P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v 

podporovaných subjektoch/podnikoch 

FTE 268,11 

P0909 Počet študentov/výskumných pracovníkov 

mladších ako 35 rokov veku zapojených do 

výskumných a vývojových aktivít 

počet 44 

Typ 2: Merateľné ukazovatele týkajúce sa publikačných výstupov 

P0762 Počet publikácií vytvorených v rámci projektu počet 2 031 

P0905 Počet publikácií subjektov zo SR v databázach 

Web of Science Core Collection a SCOPUS 

vytvorených v rámci projektu 

počet 483 
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P0906 Počet publikácií subjektov zo SR v iných 

databázach ako Web of Science Core Collection 

a SCOPUS 

počet 409 

Typ 3: Merateľné ukazovateľ týkajúce sa prístrojovej výskumnej infraštruktúry 

P0058 Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a 

modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry 

EUR 73 750 016 

P0500 Počet vybudovaných zariadení výskumnej 

infraštruktúry 

počet 21 

P0601 Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej 

infraštruktúry 

počet 24 

PCV09 Počet laboratórií podporovaných na testovanie na 

COVID-19 

počet 5 

Typ 4: Merateľné ukazovatele týkajúce sa aplikovaného výskumu a vývoja a aktivít 

s inovačným potenciálom a spolupráce nepodnikateľských a podnikateľských výskumných 

inštitúcií 

P0057 Finančná podpora poskytnutá na podporu a 

registráciu práv duševného vlastníctva 

EUR 246 882  

P0106 Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi 

inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym 

sektorom 

počet 24 

P0280 Počet podaných patentových prihlášok počet 82 

P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného 

vlastníctva 

počet 186 

P0359 Počet prístupov k zavedeným službám, nástrojom 

a aplikáciám 

počet 2 

P0467 Počet UVP/VC zapojených do budovania a 

prevádzky centier transferu technológií a 

inkubátorov 

počet 4 

P0535 Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov počet 11 

P0560 Počet zavedených a zlepšených služieb, nástrojov 

a aplikácií 

počet 1 

Typ 5: Merateľné ukazovatele týkajúce sa medzinárodnej spolupráce 

P0059 Finančná podpora v rámci komplementárneho 

financovania schválených projektov Horizontu 

2020 

EUR 13 767 022 

P0196 Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo 

zahraničia 

počet 43 
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P0315 Počet podporených účastí zahraničných 

výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej 

inštitúcie 

počet 199 

P0908 Počet subjektov, ktoré podali žiadosť v rámci 

programov EÚ 

počet 15 

Typ 6:Merateľné ukazovatele týkajúce sa popularizácie a propagácie výskumu a vývoja 

a voľného šírenia výsledkov 

P0337 Počet podujatí zorganizovaných na popularizáciu 

výskumu a vývoja 

počet 26 

Typ 7: Ostatné merateľné ukazovatele 

P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty počet 16 

P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií počet 246 

PCV33 Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora 

v rámci boja s pandémiou COVID-19 

počet 36 

PCV4b Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre 

zdravotníctvo 

EUR 2 171 803 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe verejne dostupných údajov z webových sídiel OP VaI, 
Partnerskej dohody a www.crz.gov.sk  
 

 

Príloha 7. Podpora inovačných projektov v programovom období 2014-

2020 v gescii MH SR a ich potenciálny prínos meraný formou 

plánovaných merateľných ukazovateľov na úrovni projektov 

 

Tabuľka 14 Výzvy v gescii MH SR – podpora inovačných projektov v PO 2014-2020 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Názov výzvy Alokáci

a na 

vyzvani

e/výzvu 

Počet 

podporených 

projektov 

Zazmluvnen

é NFP 

Typ výzvy 1: Podpora technologických inovácií vyvolaných realizáciou priemyselného 

výskumu a experimentálneho vývoja 

15.12.2017 Podpora inovácií 

prostredníctvom 

priemyselného výskumu a 

experimentálneho vývoja v 

rámci domény Dopravné 

prostriedky pre 21. 

48 mil. 

EUR 

7 10,5 mil. 

EUR 
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storočie - OPVaI-

MH/DP/2017/1.2.2-11 

15.12.2017 Podpora inovácií 

prostredníctvom 

priemyselného výskumu a 

experimentálneho vývoja v 

rámci domény Priemysel 

pre 21. storočie -OPVaI-

MH/DP/2017/1.2.2-12 

82 mil. 

EUR 

28 38,5 mil. 

EUR 

15.12.2017 Podpora inovácií 

prostredníctvom 

priemyselného výskumu a 

experimentálneho vývoja v 

rámci domény Zdravé 

potraviny a životné 

prostredie -OPVaI-

MH/DP/2017/1.2.2-13 

34 mil. 

EUR 

4 4,9 mil. EUR 

18.4.2018 Podpora inovácií 

prostredníctvom 

priemyselného výskumu a 

experimentálneho vývoja v 

rámci domény Zdravie 

obyvateľstva a 

zdravotnícke technológie - 

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-

16 

12 mil. 

EUR 

5 3,7 mil. EUR 

18.4.2018 Podpora inovácií 

prostredníctvom 

priemyselného výskumu a 

experimentálneho vývoja v 

rámci domény Digitálne 

Slovensko a kreatívny 

priemysel - OPVaI-

MH/DP/2018/1.2.2-17 

24 mil. 

EUR 

17 11,8 mil. 

EUR 

8.10.2018 Podpora inovácií 

prostredníctvom 

priemyselného výskumu a 

experimentálneho vývoja 

vo všetkých doménach 

RIS3 SK v Bratislavskom 

15 mil. 

EUR 

18 12,8 mil. 

EUR 
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kraji - OPVaI-

MH/DP/2018/2.2.2-20 

Spolu počet podporených projektov 79 

Počet neschválených projektov 18 

Pôvodná alokácia výziev 215 mil. EUR 

Zazmluvnené NFP 82,2 mil. 

EUR 

 

Typ výzvy 2: Podpora netechnologických inovácií (t.j. inovácie zrealizované bez výskumno-

vývojových aktivít formou modernizácie technického/prístrojového výrobného vybavenie 

podniku a pod.) 

02.08.2016 Výzva zameraná na 

podporu inovácií a 

technologického transferu 

(kód OPVaI-

MH/DP/2016/1.2.2-02) 

300 mil. 

EUR 

347 250 mil. EUR 

 

12.02.2018 Výzva zameraná na 

podporu inteligentných 

inovácií v priemysle (kód 

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-

15) 

30 mil. 

EUR 

48 30 mil. EUR 

20. 12. 2018 Výzva zameraná na 

podporu inteligentných 

inovácií v priemysle (kód 

OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-

21) 

140 mil. 

EUR 

172 105 mil. EUR 

Spolu počet podporených projektov 567 

Počet neschválených projektov 97 

Pôvodná alokácia výziev 470 mil. EUR 

Zazmluvnené NFP  385 mil. 

EUR 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe verejne dostupných údajov z webových sídiel OP VaI, 
Partnerskej dohody a www.crz.gov.sk  
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Tabuľka 15 Sumárna plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov v rámci dopytových 
projektov zameraných na inovácie vyvolané výskumno-vývojovými aktivitami podporených MH 
SR (plánované hodnoty z výziev typu 1) v PO 2014-2020 

Kód Názov merateľného ukazovateľa Merná 

jednotka 

Plánovaná 

hodnota 

Typ 1: Merateľné ukazovatele týkajúce sa ľudských zdrojov 

P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch FTE 91,4 

P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v 

podporovaných subjektoch/podnikoch 

FTE 98,96 

P0869 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených 

osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín 

počet 15 

Typ 2: Merateľné ukazovatele týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva  

P0280 Počet podaných patentových prihlášok počet 57 

P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva počet 180 

Typ 3: Merateľné ukazovatele inovačných výstupov 

P0288 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové 

počet 84 

P0289 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové 

počet 81 

P0512 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové počet 140 

P0513 Počet produktov, ktoré sú pre trh nové počet 116 

P0760 Počet inovovaných procesov počet 32 

P0761 Počet organizačných inovácií počet 1 

Typ 4: Ostatné merateľné ukazovatele 

P0282 Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými 

inštitúciami 

počet 77 

P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií počet 148 

P0326 Počet podporených výskumných inštitúcií 

spolupracujúcich s podnikmi 

počet 90 

P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty počet 96 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe verejne dostupných údajov z webových sídiel OP VaI, 
Partnerskej dohody a www.crz.gov.sk  
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Príloha 8: Ukážka dobrej praxe: prínos investícií z EŠIF pre vedeckú 

komunitu a jej výkonnosť prostredníctvom národných projektov CVTI 

SR a z toho prameniacu pridanú hodnotu pre spoločnosť a prax 

 

I. Podstata národných projektov CVTI SR 

Primárnu pridanú hodnotu investícií EŠIF do oblasti výskumu a vývoja je možné deliť na 2 typy: 

1. Prínos a pridaná hodnota pre vedeckú komunitu formou podpory ich individuálnych 

rozvojových zámerov cez financovanie projektov vybratých v rámci dopytových výziev. 

2. Akcelerácia výskumno-vývojových aktivít nepodnikateľských výskumných inštitúcií a ich 

skvalitnenie formou poskytnutia celonárodnej infraštruktúry v kľúčových oblastiach. 

V konečnom dôsledku obidva typy podpory výskumu a vývoja z EŠIF majú pridanú hodnotu 

pre spoločnosť a ekonomiku, keďže prostredníctvom nich dochádza k pozitívnym efektom, 

ktoré boli popísané už aj v predchádzajúcich častiach analýzy.  

Vyššie uvedený druhý typ podpory výskumu a vývoja je realizovaný prostredníctvom národných 

projektov implementovaných CVTI SR a vzhľadom na výsledky týchto projektov ich je možné 

označiť za príklady dobrej praxe. CVTI SR vybudovalo prostredníctvom národných projektov 4 

typy celonárodných infraštruktúr (presný zoznam vyzvaní pre národné projekty CVTI SR je 

uvedený v Prílohe 3 pre PO 2007-2013 a v Prílohe 6 pre PO 2014-2020): 

1. Národná podporná infraštruktúra slúžiaca na akcelerácia aktivít v oblasti transferu 

poznatkov a technológií pre nepodnikateľské výskumné inštitúcie s dôrazom na sektor 

vysokých škôl a Slovenskú akadémiu vied. 

2. Databázová podpora slúžiaca vedeckej komunite (séria národných projektov 

umožňujúcich prístup do medzinárodných renomovaných databáz, umožňujúcich 

kvalitnejšiu realizáciu aktivít pre slovenské vedecké inštitúcie). 

3. IKT infraštruktúra slúžiaca vedeckej komunite (infraštruktúra informačných a 

komunikačných technológií pre oblasť výskumu a vývoja  schopná uchovávať a 

poskytovať dáta potrebné pre zamestnancov výskumu a vývoja za podmienok vysokej 

dostupnosti a bezpečnosti, vrátane zabezpečenia dostatočne rýchleho prístupu 

prostredníctvom širokopásmových sietí a riešení umožňujúcich efektívne využívanie 

informačných zdrojov). 

4. Podpora popularizácie a propagácie vedy a techniky na Slovenskou formou budovania 

centier vedy a techniky. 

V rámci našej analýzy sme sa sústredili na prvá dva typy celonárodných výskumných 

infraštruktúr slúžiacich pre akceleráciu a skvalitnenie aktivít nepodnikateľských výskumných 

inštitúcií.  
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II. Podpora problematiky transferu poznatkov a technológií do praxe prostredníctvom 

národných projektov CVTI SR 

CVTI SR vytvorilo a prevádzkuje celonárodnú infraštruktúru na podporu transferu poznatkov 

a technológií do praxe prostredníctvom dvoch národných projektov (Národná infraštruktúra 

pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK) – jedného zrealizovaného v PO 

2007-2013 a druhého realizovaného v aktuálnom PO 2014-2020. Pri hodnotení prínosov 

investícií EŠIF do výskumno-vývojového sektora na Slovensku túto aktivitu hodnotíme ako 

jednu z najprínosnejších a to z nasledovných dôvodov: 

• v PO 2007-2013 nepodnikateľské výskumné inštitúcie (SAV, vysoké školy) na Slovensku 

vykazovali prakticky nulovú aktivitu v oblasti transferu technológií a poznatkov 

do praxe, 

• vysoké školy a Slovenská akadémia vied nemali žiadne interné útvary a ani interné 

predpisy z oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho prípadnej komercializácie, 

• oblasť ochrany duševného vlastníctva nebola v týchto inštitúciách vnímaná ako 

prioritná a aj keď sa realizovala, išlo o osamotené ad hoc aktivity, resp. výsledky 

výskumu a vývoja z aktivít realizovaných výskumníkmi týchto inštitúcií, boli realizované 

mimo ich materských akademických inštitúcií. 

Aj keď situáciu v oblasti ochrany duševného vlastníctva vzniknutého ako výsledkov výskumno-

vývojových projektov a aktivít vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied je stále pre Slovensko 

výzvou a stále je nutné pracovať na zintenzívnení aktivít vedeckých inštitúcií v tejto oblasti, 

aktivity CVTI SR prostredníctvom národných projektov, túto situáciu výrazným spôsobom 

zlepšili.  

Činnosť CVTI SR v rámci projektov NITT SK je primárne zameraná na budovanie infraštruktúry 

– v zmysle organizačného zabezpečenia všetkých potrebných služieb a asistencie, ktoré 

potrebujú výskumné inštitúcie na to, aby ochránili výsledky svojej vedeckej činnosti 

a v ideálnom prípade ich vhodným spôsobom komercializovali. Táto infraštruktúra má potom 

„sama“ generovať napríklad aj podávanie patentových prihlášok, z ktorých následne vzídu 

udelené patenty, a tieto budú v optimálnom prípade aj komerčne zhodnotené. 

Míľnikom pri budovaní funkčnej národnej infraštruktúry bol rok 2015, keď bolo Zmluvou 

o združení zo dňa 24.8.2015 založené Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR), 

pričom jeho hlavnými cieľmi je:  

• Systematizácia podpory realizácie transferu technológií (ochrany duševného vlastníctva 

a jeho komercializácie) vedeckovýskumných inštitúcii Slovenskej republiky. Systematizácia 

sa má realizovať prostredníctvom trvalo udržateľného a dlhodobo samo financovateľného 

Patentového fondu a ďalších systémových súčastí. 

• Združenie zabezpečuje účastníkom, a za podmienok dohodnutých v zmluve aj tretím 

osobám, podporu najmä pri ochrane duševného vlastníctva v procese transferu technológií 

a pri komerčnom využití výsledkov výskumu, vývoja a inovácií, ktoré vznikli v rámci 

vedeckovýskumnej činnosti akademických inštitúcií SR, pri zlepšovaní podmienok transferu 
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výstupov vedeckovýskumnej činnosti do praxe a s tým súvisiacou ochranou duševného 

vlastníctva na verejných vedeckovýskumných inštitúciách, pri zlepšovaní legislatívneho 

prostredia v Slovenskej republike za účelom zefektívnenia možností realizovať transfer 

technológií a pri vzájomnej výmene informácii o skúsenostiach z oblasti transferu 

technológií. 

  

Účastníkmi združenia NCTT SR sú: 

1. Centrum vedecko-technických informácií SR  

2. Slovenská akadémia vied 

3. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

4. Slovenská technická univerzita v Bratislave 

5. Technická univerzita v Košiciach 

6. Technická univerzita vo Zvolene 

7. Univerzita Komenského v Bratislave 

8. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

9. Žilinská univerzita v Žiline 

 

Existencia NCTT SR mala významný prínos vo viacerých oblastiach súvisiacich s akceleráciou 

aktivít verejných a štátnych výskumných inštitúcií smerujúcej k spolupráci s praxou, resp. 

k využitiu výsledkov ich činnosti v praxi. V prvom rade sa CVTI SR podarilo pomôcť jednotlivých 

výskumne orientovaných univerzitám a Slovenskej akadémii vied s internou organizáciou 

procesov v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií a to v nasledovnom 

rozsahu: 

• Bola poskytnutá odborná pomoci pri zakladaní centier/útvarov pre transfer technológií 

pre nasledovné inštitúcie: 

• Slovenská akadémia vied, 

• Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

• Žilinská univerzita v Žiline, 

• Univerzita Komenského v Bratislave, 

• Technická univerzita vo Zvolene, 

• Technická univerzita v Košiciach, 

• Prešovská univerzita v Prešove, 

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

• Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

• Bola poskytnutá odborná pomoci v oblasti tvorby interných smerníc, bez ktorých by takéto 

útvary nemohli efektívne fungovať: 

• individuálna podpora znenia nových smerníc o duševnom vlastníctve bola 

poskytnutá Slovenskej akadémii vied, Univerzite Komenského v Bratislave a 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, 
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• podpora prostredníctvom poskytnutia vzorových smerníc o duševnom vlastníctve 

bola poskytnutá dvom univerzitám – a to Technickej univerzite vo Zvolene 

a Žilinskej univerzite v Žiline. 

V rámci vytvorenia tejto dvojúrovňovej infraštruktúry (1. úroveň NCTT SR a 2. úroveň útvary 

CTT v jednotlivých verejných a štátnych výskumných inštitúciách) sa podarilo CVTI SR 

kompletne zmeniť celý ekosystém ochrany duševného vlastníctva v týchto inštitúciách 

a prostredníctvom poskytovania odborných služieb sa podarilo doslova oživiť aktivity 

výskumných inštitúcií. CVTI SR zrealizovalo 948 prípadov odborných služieb v nasledovnom 

type a rozsahu: 

• asistencia pri výbere výsledkov vedeckovýskumnej činnosti na priemyselno-právnu ochranu 

a odhad ich komerčného potenciálu – 280 krát, 

• vypracovanie stratégie priemyselno-právnej ochrany a komercializácie duševného 

vlastníctva – 45 krát, 

• príprava a podanie patentovej prihlášky a prihlášky pre všetky relevantné predmety 

priemyselného vlastníctva na patentových úradoch, zastupovanie pred patentovými 

úradmi – 325 krát, 

• marketingové prezentácie technológie – 72 krát, 

• vyhľadávanie partnerov pre komercializáciu a sprostredkovanie stretnutí s nimi – 56 krát, 

• vedenie rokovaní, sprevádzanie pri rokovaniach – 128 krát, 

• vypracovanie návrhov zmlúv a posúdenie návrhov zmlúv – 40 krát, 

• asistencia pri zakladaní a rozvoji Spin-off, Spin-out a Start-up  spoločností – 2 krát. 

 

Výsledkom týchto poskytnutých služieb boli reálne aktivity v oblasti ochrany duševného 

vlastníctva a transferu technológií v praxi, ktoré v členení jednotlivých akademických inštitúcií 

kvantifikuje nasledovná tabuľka. 

 

Tabuľka 16 Počet prípadov transferu technológií podporených expertnými podpornými 
službami NCTT SR na univerzitách a Slovenskej akadémii vied 

 Akademická inštitúcia 

Počet 

prípadov  

Slovenská technická univerzita v Bratislave 139 

Slovenská akadémia vied 49 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 33 

Žilinská univerzita v Žiline 22 

Univerzita Komenského v Bratislave 30 

Technická univerzita vo Zvolene 15 

Technická univerzita v Košiciach 8 

Prešovská univerzita v Prešove 6 
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Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 7 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 7 

Národné lesnícke centrum 3 

Vysoká škola výtvarných umení 1 

Spolu 336 

 Zdroj: CVTI SR 
 

Prostredníctvom aktivít CVTI SR v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu 

technológií, boli realizované aj aktivity v oblasti podávania patentových prihlášok. Tieto 

prípady kvantifikuje nasledovná tabuľka, pričom celkový počet aktivít v tejto oblasti bol 213. 

 

Tabuľka 17 Rôzne formy prihlášok ochrany duševného vlastníctva zrealizované prostredníctvom 
podpory NCTT SR 

 Typ ochrany duševného vlastníctva 

1 2 3 4 5 6 7 Akademická inštitúcia 

Ústav anorganickej chémie 3 2      
Ústav polymérov 11 4  2    
Fyzikálny ústav 3 3 1     
Neurobiologický ústav 2       
Elektrotechnický ústav 5 4      
Ústav materiálov a mechaniky strojov 1 2      
Ústav experimentálnej farmakológie a 

toxikológie  2      
Ústav experimentálnej fyziky 2 2      
Ústav stavebníctva a architektúry 3 1      
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín      1  
SAV spolu 30 20 1 2 0 1 0 

         
Univerzita Komenského v Bratislave 10 3 4 2    
Slovenská technická univerzita v Bratislave 23 13 19  1   
Žilinská univerzita v Žiline 13 9 1     
Technická univerzita v Košiciach 4 5      
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 9 6 1    
Národné lesnícke centrum 1 1 2     
Prešovská univerzita v Prešove      2 2 

Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum 3 2 1     
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 6 2 1     
Technická univerzita vo Zvolene 1  2     
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne 1 1      
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

KE 3 1 1     
Spolu SAV, štátne a vysokoškolské inštitúcie 98 66 38 5 1 3 2 

Zdroj: CVTI SR 
Vysvetlivky – kategórie prihlášok duševného vlastníctva: 1 – patentované prihlášky; 2 - 
medzinárodné/európske patentové prihlášky, 3 - prihlášky úžitkových vzorov; 4 – ochranné známky; 5 - 
zapísané dizajny; 6 - šľachtiteľské osvedčenia; 7 - európske šľachtiteľské osvedčenia 
 

III. Národná podporná infraštruktúra slúžiaca na akcelerácia aktivít v oblasti transferu 

poznatkov a technológií pre nepodnikateľské výskumné inštitúcie s dôrazom na sektor 

vysokých škôl a Slovenskú akadémiu vied6 

Národné projekty NISPEZ, NISPEZ II, NISPEZ III a NISPEZ IV sa zameriavajú na informačnú 

podporu pracovníkov VaV na Slovensku prostredníctvom koordinovaného centralizovaného 
nákupu a sprístupňovania odbornej a vedeckej literatúry v elektronickej forme 
od renomovaných svetových vydavateľov. Projekty majú preto v procese komplexnej 

podpory vedy a výskumu na Slovensku svoje nezastupiteľné miesto. NISPEZ je nielen prvým 

národným projektom riešeným v CVTI SR, ale patrí aj medzi veľmi úspešné a vysoko hodnotené 

národné projekty. 

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup 
k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ - 12/2008 – 05/2015) 
Národný projekt NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku 

– prístup k elektronickým informačným zdrojom), ktorého riešiteľom bolo CVTI SR, si po rokoch 

svojej existencie vybudoval pevnú pozíciu v informačnej podpore VaV na Slovensku. Projekt 

bol realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a vývoj v priebehu rokov 2008 až 

2014 (predĺžený do mája 2015) a celková suma nenávratného finančného príspevku bola 19 
881 676,23 €.  
Z uvedenej sumy bolo  16 208 583,06 € určených na nákup prístupov k licencovaným 

elektronickým informačným zdrojom (EIZ). Práve zabezpečenie prístupu k nim patrilo k hlavnej 

aktivite celého projektu – Aktivita 1.1. Prístup k EIZ, ako aj zabezpečenie ďalších 
nadväzujúcich aktivít dôležitých pre ich efektívne využívanie, je podstatou celkového 
centralizovaného riešenia pre zabezpečenie EIZ na národnej úrovni v dlhodobom 
horizonte. Tieto informačné zdroje boli prístupné priamo jednotlivým inštitúciám vedy a 

výskumu (vysokým školám, ústavom SAV) ako aj prostredníctvom služieb CVTI SR.  

 

 
6 Zdroj: CVTI prostredníctvom Hodnotiacich a monitorovacích správ projektov NISPEZ 2009 – 2019. 
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Konzorcium inštitúcií projektu NISPEZ tvorili: 
1. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

2. Akadémia umení v Banskej Bystrici 

3. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) – riešiteľ projektu NISPEZ 

4. Ekonomická univerzita v Bratislave 

5. Katolícka univerzita v Ružomberku 

6. Prešovská univerzita v Prešove 

7. Slovenská národná knižnica v Martine 

8. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

9. Slovenská technická univerzita v Bratislave 

10. Technická univerzita v Košiciach 

11. Technická univerzita vo Zvolene 

12. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

13. Trnavská univerzita v Trnave 

14. Univerzita J. Selyeho v Komárne 

15. Univerzita Komenského v Bratislave 

16. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

17. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

18. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

19. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

20. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

21. Univerzitná knižnica v Bratislave 

22. Slovenská akadémia vied (SAV) / Ústredná knižnica SAV v Bratislave 

23. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

24. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

25. Žilinská univerzita v Žiline 

26.  

Tabuľka 18 Prehľad databázových titulov sprístupňovaných v rámci projektu NISPEZ 

Názov databázovej kolekcie 

01.  ACM / Association for Computing Machinery  

02.  Art Museum Image Gallery 

03.  Gale Virtual Reference Library: Art 

04.  IEEE/IET Electronic Library (IEL) 

05.  Knovel Library 

06.  ProQuest Central 

07.  REAXYS 

08.  ScienceDirect 

09.  SCOPUS 

10.  SpringerLink 
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11.  Web of Knowledge – Current Contents Connect 

12.  Web of Knowledge – Essential Science Indicators 

13.  Web of Knowledge – Journal Citation Reports 

14.  Web of Knowledge – Web of Science 

15. Wiley Online Library 

Zdroj: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým 
informačným zdrojom (NISPEZ II - 03/2013 – 12/2015) – http://nispez2.cvtisr.sk 
 

Hlavnou a jedinou aktivitou projektu NISPEZ II bolo centralizované zabezpečenie prístupov 

do EIZ, a to tak ako to bolo v rozsahu projektu NISPEZ (portfólio EIZ a skladba používateľských 

inštitúcií). Zmeny, ku ktorým došlo ešte začiatkom roka 2013, nastali po veľmi dôslednej analýze 

dosiahnutých štatistických ukazovateľov využívania e-zdrojov inštitúciami. Tie boli spracované 

v dokumente Optimalizácia portfólia EIZ NISPEZ: návrh, ďalej boli prerokované 

s vydavateľmi a dodávateľmi EIZ a dané na vedomie dotknutým inštitúciám, až následne 

premietnuté do praxe, ešte v rámci realizácie projektu NISPEZ. 

V prípade, že sa rozhodlo o zaradení novej databázy v rámci projektu NISPEZ II, alebo 
rozšírení ponuky v pôvodnom portfóliu EIZ, bolo potrebné dôkladné zdôvodnenie 
vydokladované žiadosťami zapojených inštitúcii. 
Celková suma nenávratného finančného príspevku predstavovala 8 191 848,51 €. Nakoľko 

finančné prostriedky alokované na začiatku projektu NISPEZ II a tie, ktoré ešte zostali 

v projekte NISPEZ nepokrývali všetky plánované nákupy prístupov k databázam, znova sa 

osvedčila nastavená spolupráca s akademickými knižnicami. Spoločným úsilím bol stanovený  

optimálny postup v procese nastavovania zmluvných záväzkov k databázam na nepokryté 

obdobie roku 2013 s výhľadom do roka 2015. Všetky procesy verejného obstarávania (VO) boli 

a sú realizované za prítomnosti mienkotvorných zástupcov akademických knižníc. 

Alokované finančné prostriedky a podanie žiadosti o dofinancovanie chýbajúcich prostriedkov 

pre NISPEZ II umožnili plne spustiť všetky procesy VO pre zabezpečenie prístupov do EIZ 

v projekte NISPEZ II (2014 – 2015). Abecedný zoznam inštitúcií zapojených do projektu 
NISPEZ II: 
1. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

2. Akadémia umení v Banskej Bystrici 

3. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) – riešiteľ projektu NISPEZ 

4. Ekonomická univerzita v Bratislave 

5. Katolícka univerzita v Ružomberku 

6. Prešovská univerzita v Prešove 

7. Slovenská národná knižnica v Martine 

8. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

9. Slovenská technická univerzita v Bratislave 

10. Technická univerzita v Košiciach 
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11. Technická univerzita vo Zvolene 

12. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

13. Trnavská univerzita v Trnave 

14. Univerzita J. Selyeho v Komárne 

15. Univerzita Komenského v Bratislave 

16. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

17. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

18. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

19. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

20. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

21. Univerzitná knižnica v Bratislave 

22. Slovenská akadémia vied (SAV) / Ústredná knižnica SAV v Bratislave 

23. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

24. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

25. Žilinská univerzita v Žiline 

 

Tabuľka 19 Prehľad databázových titulov sprístupňovaných v rámci projektu NISPEZ II 

                              Názov databázovej kolekcie 

01.  ACM / Association for Computing Machinery  

02.  IEEE/IET Electronic Library (IEL) 

03.  Knovel Library 

04.  ProQuest Central 

05.  REAXYS 

06.  ScienceDirect 

07. SciFinder 

08.  SCOPUS 

09.  SpringerLink 

10.  Web of Knowledge – Current Contents 

Connect 

11.  Web of Knowledge – Essential Science 

Indicators 

12.  Web of Knowledge – Journal Citation 

Reports 

13.  Web of Knowledge – Web of Science 

14. Web of Knowledge – MEDLINE 

15. Wiley Online Library 

Zdroj: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým 
informačným zdrojom (NISPEZ III - 10/2015 – 12/2015) – http://nispez2.cvtisr.sk 
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Za účelom dofinancovania vybraných databázových kolekcií, ku ktorým boli prístupy 

zazmluvnené v rámci národného projektu NISPEZ II, bol schválený národný projekt „Národný 

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

informačným zdrojom III (NISPEZ III)“. Výška nenávratného finančného príspevku pre projekt 

NISPEZ III predstavovala  2 783 239,50 €. 

Národný projekt NISPEZ III bol implementovaný prostredníctvom jednej aktivity, ktorá priamo 

nadväzovala na činnosti realizované v národnom projekte NISPEZ a NISPEZ II, pričom aktivity 

všetkých projektov sú navzájom komplementárne so silným synergickým efektom. Portfólio 

zahraničných e-zdrojov sprístupňovaných v rámci projektu NISPEZ II sa vďaka národnému 

projektu NISPEZ III rozšírilo aj o nový prístup do elektronických informačných zdrojov SciVal a 

e-Books Science Direct na základe priamej požiadavky najvýznamnejších predstaviteľov 

vedeckej komunity na Slovensku.  

Abecedný zoznam inštitúcií zapojených do projektu NISPEZ III 
1. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

2. Akadémia umení v Banskej Bystrici 

3. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) – riešiteľ projektu NISPEZ 

4. Ekonomická univerzita v Bratislave 

5. Katolícka univerzita v Ružomberku 

6. Prešovská univerzita v Prešove 

7. Slovenská národná knižnica v Martine 

8. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

9. Slovenská technická univerzita v Bratislave 

10. Technická univerzita v Košiciach 

11. Technická univerzita vo Zvolene 

12. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

13. Trnavská univerzita v Trnave 

14. Univerzita J. Selyeho v Komárne 

15. Univerzita Komenského v Bratislave 

16. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

17. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

18. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

19. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

20. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

21. Univerzitná knižnica v Bratislave 

22. Slovenská akadémia vied (SAV) / Ústredná knižnica SAV v Bratislave 

23. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

24. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

25. Žilinská univerzita v Žiline 
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Tabuľka 20 Prehľad databázových titulov sprístupňovaných v rámci projektu NISPEZ III 

                      Názov databázovej kolekcie 

01.  ProQuest Central 

02.  ScienceDirect 

03.  SCOPUS 

04.  SpringerLink 

05.  SciVal  

06.  e-Books Science Direct 

Zdroj: Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií 
(NISPEZ IV - 01/2016 – 12/2023) – http://eiz.cvtisr.sk/. 
 

Aktivita 1 projektu NISPEZ IV priamo nadväzuje a rozvíja činnosti realizované v národných 

projektoch CVTI SR: NISPEZ, NISPEZ II a NISPEZ III, pričom aktivity všetkých projektov sú 

navzájom komplementárne so silným synergickým efektom.  

Hlavným cieľom aktivity 1.1 je zabezpečiť kontinuitu prístupu k svetovému vedeckému obsahu 

od renomovaných vydavateľov pre organizácie výskumu a vývoja na Slovensku, ktorý je 

nevyhnutným predpokladom rozvoja a zvyšovania kvality vedy na Slovensku. V rámci aktivity sú 

realizované verejné obstarávania a následne uzatvorené zmluvy s dodávateľmi vedeckého 

obsahu a zabezpečovaná efektívna podpora používateľov sprístupňovaných databázových 

kolekcií. Ďalšie činnosti sú zamerané na priebežné hodnotenie využívania EIZ, na základe 

ktorého v prípade potreby je optimalizované portfólio alebo skladba spolupracujúcich 

inštitúcií.  Výška nenávratného finančného príspevku pre projekt NISPEZ IV je 

41 150 000,00 €. 

Prínos aktivity možno očakávať v ďalšom náraste publikačnej činnosti slovenských vedeckých 

pracovníkov a zvýšení citovanosti slovenských autorov. Centralizované zabezpečenie prístupov 

k EIZ v spolupráci s vedeckými a akademickými knižnicami na Slovensku zabezpečí 

odbremenenie uvedených inštitúcií od administratívnej záťaže spojenej s rokovaniami a 

uzatváraním individuálnych zmlúv na zakúpenie prístupu k jednotlivým databázovým 

kolekciám. Vybrané scientometrické databázové kolekcie môžu byť využívané na identifikáciu 

špičkových výskumno-vývojových inštitúcií na Slovensku a hodnotenie slovenskej vedy. 

Samotné vedecké pracoviská môžu tieto databázy využívať na identifikáciu svojich 

najúspešnejších výskumných tímov. Zároveň je možné porovnávať výkonnosť slovenských a 

zahraničných vedeckých inštitúcií, a tým motivovať slovenské pracoviská k jej zvyšovaniu. 

Aktivita zabezpečuje nevyhnutnú informačnú podporu vedeckovýskumných pracovníkov, čím  

výrazne vplýva na kvalitu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a výkonnosť v oblasti výskumu 

a vývoja na Slovensku. Abecedný zoznam inštitúcií zapojených do projektu NISPEZ IV: 
1. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

2. Akadémia umení v Banskej Bystrici 

3. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) – riešiteľ projektu NISPEZ 
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4. Ekonomická univerzita v Bratislave 

5. Katolícka univerzita v Ružomberku 

6. Prešovská univerzita v Prešove 

7. Slovenská národná knižnica v Martine 

8. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

9. Slovenská technická univerzita v Bratislave 

10. Technická univerzita v Košiciach 

11. Technická univerzita vo Zvolene 

12. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

13. Trnavská univerzita v Trnave 

14. Univerzita J. Selyeho v Komárne 

15. Univerzita Komenského v Bratislave 

16. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

17. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

18. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

19. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

20. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

21. Univerzitná knižnica v Bratislave 

22. Slovenská akadémia vied (SAV) / Ústredná knižnica SAV v Bratislave 

23. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

24. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

25. Žilinská univerzita v Žiline 

 

Tabuľka 21 Prehľad databázových titulov sprístupňovaných v rámci projektu NISPEZ IV 

                      Názov databázovej kolekcie 

01.  ACM Digital Library  

02. Citation Connection pre Web of Science + archív 

03. Emerging Source Cit Index + 10 ročný archív 

04.  IEEE/IET Electronic Library (IEL) 

05. InCites - Benchmarking and Analytics 

06.  Knovel Library 

07.  ProQuest Central 

08. Raw Custom Data za Slovenskú republiku 

09.  REAXYS 

10.  ScienceDirect 

11. SciFinder  

12.  SCOPUS 

13.  SpringerLink 

14. SpringerNature  
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15.  Web of Science – Current Contents Connect 

16.  Web of Science – Book Citation Index 

17.  Web of Science – Journal and Highly Cited Data 

18.  Web of Science – Web of Science Core Collection 

19. Web of Science – Biosis Citation Index  

20. Wiley Online Library 

 

Štatistické ukazovatele efektívnosti využívania EIZ  

Tabuľka 22 Súhrnné štatistiky využívania EIZ v rámci  projektov NISPEZ – NISPEZ IV (počet 
vyhľadávaní a počet stiahnutých plných textov) 

Rok Vyhľadávania Plné texty 

2009 1 021 588 1 006 751 

2010 1 424 552 1 172 561 

2011 1 847 585 1 453 847 

2012 1 994 083 1 409 474 

2013 2 093 572 1 499 010 

2014 1 844 981 1 161 781 

2015 1 697 843 1 768 343 

2016 1 699 066 1 664 071 

2017 2 155 085 1 275 229 

2018 2 343 015 2 303 102 

2019 2 594 850 2 323 544 

Spolu 20 716 220 17 037 713 

 

       

Tabuľka 23 Súhrnné štatistiky využívania EIZ v rámci  projektov NISPEZ – NISPEZ IV (počet 
vyhľadávaní a počet stiahnutých plných textov) 

 

Zdroj: CVTI SR 
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Pozitívny efekt centrálneho zabezpečenia prístupov do elektronických informačných 
zdrojov v praxi 
Vývoj indikátorov publikačnej činnosti a ohlasov 
Sprístupňovanie vedeckej literatúry prostredníctvom elektronických informačných zdrojov je 

jednou z možností, ako zvýšiť tvorbu a kvalitu publikačných výstupov slovenskej vedy a 

výskumu. Kladný dopad vo forme zvýšeného počtu citácií, čiže zvýšeným záujmom svetovej 

vedeckej komunity o publikované výstupy slovenskej vedy a o spoluprácu, sa môže prejaviť aj 

publikovaním v časopisoch registrovaných v uznávaných svetových bibliografických 

databázach (napr. Web of Science, Scopus). Sumarizované trendy vo vývoji publikačných 

ukazovateľov na Slovensku sú konkretizované nasledovnými dopadmi: 

1. kvantitatívne počtom publikácií a ohlasov na ne (vrátane často citovaných HCP prác podľa 

Essential Science Indicators, ESI7); 

2. kvalitatívne publikovaním v renomovaných vedeckých časopisoch (časopisy s impakt 

faktorom, resp. zaradením časopisov podľa hodnoty impakt faktora do kvartilov); 

3. spoluprácou so zahraničnými subjektmi vedy a výskumu vedúcimi k publikačným výstupom; 

4. zaradením špecifických časopiseckých titulov slovenských (akademických) vydavateľstiev 

vedeckej literatúry do registra Emerging Sources Citation Index ESCI v databáze Web of 

Science (WoS). 

Trendy v tvorbe publikácií a špičkových publikácií podľa Essential Science Indicators (ESI) a 

počet citácií za posledných 10 rokov normalizovaných na referenčné obdobie 2010 – 2014 

s hodnotou 100 % sú zobrazené na Grafe P8_2. V porovnaní s referenčným údajom (t.j. roky 

2010 – 2014) bola na konci sledovaného 5-ročného obdobia (2015 – 2019) celková 

tvorba publikácií vyššia o 27 % a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (súhrnne 2009 – 

2018) je o 5 % vyššia. Nárast o 87 % v porovnaní s obdobím 2010 – 2014 nastal v tvorbe 

publikácií klasifikovaných podľa ESI ako špičkové (HCP). Podobne o 83 % v porovnaní 

s referenčným obdobím 2010 – 2014 sa zvýšil záujem o publikácie vytvorené na Slovensku, 

vyjadrený počtom citácií, ktoré tieto publikácie získali. V zmysle ESI na rastúci trend citovania 

vedeckých publikácií s afiliáciou Slovensko, ktoré sú registrované v databáze Web of Science 

Core Collection, poukazuje aj strmosť krivky vyjadrujúcej percentuálnu zmenu v celkovom 

počte citácií. 

 
7 Špičkové publikácie tzv. highly cited papers - HCP predstavujú sumu počtu publikácií zaradených v hornom 1% 

svetovo najcitovanejších publikácií za posledné 10-ročné obdobie v danej vednej kategórii a počtu publikácií 

s veľkým počtom citácií, označených ako tzv. hot papers (horúce publikácie) za posledné dva mesiace posledných 

dvoch rokov, resp. sú zaradené v hornom 0,1% svetovo najcitovanejších publikácií v danej vednej kategórii. 
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Graf 4 Vývoj indikátorov publikačnej činnosti a ohlasov v relatívnom vyjadrení (zvislá os) 
v období rokov 2010 – 2019 pre publikácie s afiliáciou Slovensko podľa Essential Science 
Indicators (zdroj: InCites/ESI) 

 

Zdroj: CVTI SR 
 

Prístup k elektronickým informačným zdrojom pozitívne ovplyvňuje aj výber časopisov, ktoré 

akademickí pracovníci volia na komunikovanie výsledkov svojho výskumu. Táto skutočnosť je 

v prípade Slovenska prezentovaná v Grafe P8_3. Tento graf dokumentuje počet rôznych 

vedeckých a odborných časopisov, v ktorých publikujú autori s afiliáciou Slovensko; časopisy 

sú na základe výšky impakt faktora zaradené do kvartilov (1. kvartil znamená, že hodnota imapkt 

faktora časopisu leží v horných 25 % hodnôt impakt faktorov všetkých časopisov v databáze 

WoS, teda je možné ich považovať za najprestížnejšie, tešia sa vysokému záujmu vedeckej 

komunity a získavajú najvyšší počet citácií).  

Graf 5 Počet rôznych titulov vedeckých a odborných časopisov v databáze Web of Science 
Core Collection, kategorizovaných na základe hodnoty ich impakt faktora do kvartilov (Q1 až 
Q4), v ktorých sú publikované práce s afiliáciou Slovensko za roky 2010 

 

Zdroj: CVTI SR 
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Publikované práce, ktoré sú výsledkom medzinárodnej spolupráce, obvykle majú viac 

príležitostí byť citované. Takýto trend sa ukazuje aj na Slovensku a je dokumentovaný v Grafe 

P8_4 postupným nárastom počtu článkov vytvorených v medzinárodnej spolupráci. Články 

s afiliáciou Slovensko, registrované v databáze Web of Science, tvorili v roku 2010 viac ako 

polovicu a v roku 2019 sa priblížili k dvom tretinám všetkých článkov vytvorených na Slovensku 

za príslušné obdobie.  

Graf 6 Percentuálne zastúpenie článkov s afiliáciou Slovensko za 2010 – 2019 ako publikačných 
výstupov zo spolupráce so zahraničím (zdroj: Web of Science Core Collection) 

 
 

Vyhodnotenie efektívnosti využívania EIZ  

Na základe hodnotenia štatistických výstupov publikovaných v hodnotiacich správach je 
možné skonštatovať, že využívanie vedeckých EIZ slovenskou VaV komunitou má stabilný 
trend, v prípade mnohých EIZ – rastúci trend. 
Počas realizácie projektov NISPEZ – NISPEZ III, v rokoch 2009 – 2019 (až po súčasnosť – NISPEZ 

IV), významne stúpli domáce a zahraničné citačné ohlasy na slovenský výskum. Relatívny 

ohlas na vedecké publikácie slovenských autorov kontinuálne výrazne rastie. 

Kvantitatívny posun vyjadrený počtom vedeckých publikácií vytvorených na Slovensku 

v období rokov 2006 až 2019 vyjadrený bibliometrickými ukazovateľmi, ktoré sú mierou 

excelentnosti výskumu, je zreteľný. Rastúci trend sa prejavuje výraznejšie po roku 2009, kedy 

boli pre akademickú a vedeckovýskumnú sféru zabezpečené prístupy do svetových citačných 

databáz. Vďaka tomu Slovensko dosiahlo vo viacerých bibliometrických ukazovateľoch 

hodnoty nad svetovým priemerom. 

Využívanie EIZ možno celkovo hodnotiť ako stabilné s neustále rastúcim trendom 
do budúcnosti. Prístupy k EIZ pre VaV komunitu na Slovensku majú v dlhodobom 
horizonte pozitívny vplyv na publikačné aktivity slovenských vedcov a pomáhajú im byť 
konkurencieschopní vo svete. 
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Príloha 9: Verejná výskumná infraštruktúra financovaná z EŠIF - 

univerzitné vedecké parky a výskumné centrá – príklad dobrej praxe 

V rámci programového obdobia 2007-2013 bolo formou dopytových výziev podporených 

viacero typov verejných výskumných infraštruktúr – od väčšieho počtu menších 

infraštruktúrnych projektov (centrá excelentnosti) cez väčšie celky (kompetenčné centrá) až 

po veľké verejné výskumné infraštruktúry v podobe univerzitných vedeckých parkov 

a výskumných centier (14 projektov).  

V programovom období 2014-2020 z dôvodu nezvládnutej série prvých výziev (podpora 

dlhodobého strategického výskumu a vývoja, podpora individuálnych priemyselných 

výskumno-vývojových centier) bol zablokovaný systém podpory dopytových výskumno-

vývojových projektov z EŠIF až do roku 2019. Z uvedeného dôvodu nebola realizovaná ani 

výzva na podporu ďalšieho rozvoja parkov a centier – hoci bola plánovaná v zmysle 

harmonogramu výziev na september 20188 - v hodnote 146 mil. EUR. Hoci boli realizované 

verejné prísľuby ohľadom takejto výzvy, do dnešného dňa nebola vyhlásená.  

Napriek tomu považujeme univerzitné vedecké parky a výskumné centrá za strategickú verejnú 

výskumnú infraštruktúru, na ktorej je potrebné postaviť ďalšie aktivity v oblasti verejných 

investícií do výskumnej infraštruktúry z EŠIF zdrojov.  

V rámci analýzy sa nezaoberáme podrobnejšie každým jedným zo 7 univerzitných vedeckých 

parkov, alebo 7 výskumných centier, ktoré boli podporené z OP VaV v programovom období 

2007-2013. Podrobným popisom každej z týchto verejných výskumných infraštruktúr sa 

zaoberalo viacero analýz vrátane kontroly NKÚ9. Spravidla všetky tieto dokumenty a analýzy 

súčasne poukazovali na celý rad problémov, ktorým parky a centrá v poslednom období čelili. 

Základné problémy, ktoré bránili lepšiemu využitiu tohto typu investícií z EŠIF v prospech 

Slovenska, patria nasledovné: 

• Nevhodne aplikovaná legislatíva EÚ/SR a absolútne chýbajúca verejná podpora, vrátane 

finančnej podpory: 

• nevhodne aplikovaná legislatíva v oblasti štátnej pomoci pre tento typ verejnej 

výskumnej infraštruktúry spôsobil, že aj keď išlo o typ verejnej výskumnej 

infraštruktúry na akceleráciu spolupráce medzi akademickými a podnikateľskými 

inštitúciami, paradoxne uplatnené pravidlá vytvorili medzi týmito dvoma sektormi 

bariéru – pričom skúsenosti zo zahraničia (napríklad Poľsko) – ukazujú, že v prípade 

aktívnej a správnej komunikácie s Európskou komisiou sa táto situácia mohla 

zmeniť a nemusela trvať až doteraz; 

• nevhodne aplikovaná legislatíva bránila jasnejšie identifikovať pridanú hodnotu 

parkov a centier pre rozvoj regiónu, v ktorom sa nachádzajú; 

 
8 ihv_opvai-va_2018v2_2018-09-10.pdf 
9 Vedecké parky a výskumné centrá – Záverečná správa, NKÚ, 2019. 
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• neexistuje štátna politika výskumu, vývoja a inovácií – v prípade jej existencie by bol 

zadefinovaný postoj štátu k spôsobu, akým bude ďalej podporovať univerzitné 

vedecké parky a výskumné centrá – teraz tieto výskumné infraštruktúry existujú bez 

akejkoľvek centrálnej koncepcie ich rozvoja a ich rozvoj je zabezpečovaný len ad 

hoc a individuálne prostredníctvom jednotlivých aktivít nositeľov týchto parkov 

a centier;  

• verejná finančná podpora zo štátneho rozpočtu, ktorá by riešila podporu 

udržateľnosti vybudovaného systému univerzitných vedeckých parkov a 

výskumných centier, ako kľúčových komponentov inovačného ekosystému 

a transferu poznatkov technológií v SR – napríklad tak, ako to je v Českej republike 

prostredníctvom ich národných programov udržateľnosti výskumných centier 

a verejných výskumných infraštruktúr vybudovaných z EŠIF; 

• nedostatočne motivačné daňové prostredie v SR pre firmy investujúce do vedy a 

výskumu;           

• absencia odpovedajúcich kritérií v akreditačných a dotačných pravidlách 

(ukazovateľoch) pre akademické inštitúcie.  

• Prerušenie finančnej podpory pre výskumnú infraštruktúru: 

• absencia investícií z EŠIF v období rokov 2016-2020 (t.j. 5 ročný absolútny výpadok 

tohto typu financovania) z dôvodu nezvládnutého manažmentu a série zrušených 

výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja a aj napriek 

verejným sľubom nevyhlásenej výzve na podporu ďalšieho rozvoja univerzitných 

vedeckých parkov a výskumných centier; 

• deficit v prístrojovom a technologickom vybavení pre tvorbu a realizáciu „High – 

Tech“ prototypov a výrobkov. 

• Iné: 

• proces systematického využívania výstupov vedy a výskumu (transfer technológií) 

akademických inštitúcií v hospodárskej praxi nie je na Slovensku realizovaný 

dostatočne, aby bol napĺňaný potenciál akademických inštitúcií SR; 

• nedostatočné skúsenosti s budovaním inovačného ekosystému v akademickej 

sfére; 

• absencia adekvátneho finančného zabezpečenia základného výskumu, ktorý je 

potrebný aj pre účely aplikovaného výskumu; 

• nízka úroveň finančného zabezpečenia doktorandov a mladých zamestnancov, 

a z toho plynúce znižovanie atraktivity výskumu, ako profesie a tým vysoká 

fluktuácia špecialistov z dôvodu nízkej atraktívnosti akademického prostredia; 

• v dôsledku toho znížené šance akademickej sféry ponúknuť priemyselným 

partnerom vhodné a konkurencieschopné personálne kapacity v oblasti 

požadovaného aplikovaného výskumu, ponúknuť vývojové kapacity pre projekty 

Rámcových programov Európskej komisie, ako aj iných medzinárodných 

výskumných iniciatív, ktoré sú náročné na personálne obsadenie;  
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• neschopnosť získať investorov – záujemcov o dosiahnuté výsledky aplikovaného 

výskumu, aj z dôvodu, že často ide o unikátne technológie, ktoré nie sú v súčasnosti 

ani vo svete masovo nasadzované a nie je skúsenosť s prezentáciou takých 

výsledkov a vypracovaním odpovedajúcich business modelov, 

• nezáujem nadnárodných firiem z priemyselnej praxe o investície do vedy a 

výskumu; nakoľko sú tieto lokalizované hlavne v centrálach materských spoločnosti. 

 

Napriek vyššie uvedenému, univerzitné vedecké parky a výskumné centrá svojou aktivitou 

vytvárajú nespochybniteľnú pridanú hodnotu tak pre svoj región, ako aj pre celú spoločnosť 

a v prípade ich vhodnej podpory v nasledujúcom období, bude možné ich rozvojový potenciál 

využiť v oveľa väčšej miere. Ako príklad dobrej praxe, ktorý toto tvrdenie dokazuje, sme zo 14 

parkov a centier vybrali univerzitný vedecký park, ktorého hostiteľom je Technická univerzita 

v Košiciach.   

 

I. Univerzitný vedecký park TECHNICOM ako ekosystém akcelerácie inovácií 
a technologického transferu v regióne – príklad dobrej praxe 
 

Základné informácie o univerzitnom vedeckom parku 
Technická univerzita v Košiciach (TUKE) poskytuje svojmu okoliu vedeckú a technologickú 

znalostnú bázu, inovácie a pracovné sily, k tvarovaniu prospešnej a trvalo udržateľnej 

budúcnosti a kvality života občanov. Pri napĺňaní tohto poslania TUKE zohráva významnú úlohu 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM).  

UVP TECHNICOM bol zriadený rozhodnutím rektora TUKE zo dňa 14.11.2017 s účinnosťou od 

01.12.2017, podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a začlenený do organizačnej 

štruktúry TUKE ako pracovisko s celoškolskou pôsobnosťou, ktorého činnosť je spravidla 

zabezpečovaná účelovými dotáciami a zdrojmi získanými z vlastnej činnosti podľa § 25 ods. 1 

písm. f) Štatútu Technickej univerzity v Košiciach.  

Poslaním UVP TECHNICOM je vytvárať na TUKE ekosystém akcelerácie technologického 

transferu, inovácií a podpory podnikania, vytvárať priestor pre podporu realizácie 

aplikovaného výskumu a vývoja (VaV), zabezpečovať transfer výsledkov VaV do hospodárskej a 

spoločenskej praxe a podporovať vznik a rozvoj podnikov, ktoré využívajú výsledky VaV 

pre svoje inovatívne produkty, tovary a služby alebo samy vykonávajú VaV. Cieľom je poskytnúť 

inkubačné prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik a rozvoj malých a 

stredných hi-tech firiem, resp. startup a spin-off firiem najmä na báze relevantných výsledkov 

VaV realizovaného v rámci výskumných a inovačných aktivít TUKE. 
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UVP TECHNICOM pri napĺňaní svojho poslania a plnení úloh spolupracuje s ostatnými 

organizačnými zložkami a pracoviskami TUKE a externými partnerskými organizáciami, ako 

napríklad pri vytváraní spoločných pracovísk s inštitúciami zo spoločenskej a hospodárskej 

praxe s dôrazom na výskumné, vývojové, inovačné a prezentačno-motivačné funkcie 

vykonávané prostredníctvom spoločných problémovo-orientovaných inovačných, resp. 

inovačno-inžinieringových centier, spoločných pracovísk vytváraných v rámci systému, resp. 

procesov akcelerácie inovácií a technologického transferu. 

UVP TECHNICOM poskytuje efektívnu podpornú platformu, ktorá zabezpečuje a garantuje   

požadovanú infraštruktúru pre kolaboratívny aplikovaný VaV s väzbou na praktickú podporu 

odpovedajúcich  inovačných aktivít,  akcelerácie  podnikania a transfer znalostí a technológií. 

Aktivity platformy sú postavené na účinnej spolupráci medzi akademickou sférou a 

spoločenskou a hospodárskou praxou realizovanou v súlade s odpovedajúcimi konceptmi 

stratégie INDUSTRY 4.0, z pohľadu TUKE,  prioritným zameraním na  päť vybraných odborov 

vedy a techniky: 

1. informačné a komunikačné technológie;   

2. elektrotechnika, automatizácia, robotizácia  a umelá inteligencia;  

3. strojárstvo (robotizácia, „smart“ systémy vo výrobe a aditívne technológie);  

4. stavebné inžinierstvo (progresívne stavené technológie, inteligentné konštrukcie a stavby 

a pod.);  

5. environmentálne inžinierstvo (získavanie a spracovanie surovín, recyklácia, nové materiály 

a obnoviteľné energetické zdroje).   

V zmysle modelu hodnotového reťazca je koncept poslania UVP TECHNICOM zameraný 

predovšetkým na nasledujúce činnosti: 

• Podporiť zvyšovanie efektívnosti výskumu, vývoja a inovácií v akademickom prostredí 

prostredníctvom jeho priameho a aktívneho prepojenia s potrebami a požiadavkami 

priemyselnej praxe, zvlášť malého a stredného podnikania a spoločenskej sféry. 

• Prispievať k identifikácii a valorizácii takých VVI projektov a výstupov ich riešenia, ktoré majú 

potenciál na ďalšiu aktívnu účinnú spoluprácu, resp. uplatnenie v spoločenskej a 

hospodárskej praxi. 

• Podporiť pre identifikované VVI výstupy a projekty ich rozšírenie prostredníctvom: 

• spoločných (kooperatívnych) VVI projektov a inovačných projektov pre prax; 

• transferu poznatkov, resp. technológie do odpovedajúcich organizácií 

spoločenskej a hospodárskej praxe; 

• zabezpečenia pre univerzitu a jej pracovníkov a študentov komplexné služby 

spojené s ochranou duševných práv. 

• Podporiť rozvoj a efektívnosť domácej a najmä medzinárodnej spolupráce v oblasti VVI 

projektov v tom aj projektov za účasti organizácií so spoločenskou a hospodárskou praxou. 

• Prostredníctvom sieťovej organizačnej štruktúry zabezpečiť spoluprácu výkonných 

výskumno-vývojových pracovísk na úrovni fakúlt a samostatných pracovísk univerzity 
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s koordinačným pracoviskom na úrovni vedenia univerzity a tým vytvoriť integrovanú a 

flexibilnú organizačnú a riadiacu štruktúru v rámci univerzity. 

• Prostredníctvom integrovanej sieťovej architektúry etablovať UVP TECHNICOM ako 

otvorenú platformu, ktorá umožní účinne poskytovať služby pre externé, zmluvne 

spolupracujúce domáce a zahraničné organizácie, resp. organizácie, ktoré prejavia záujem 

o spoluprácu. Ide najmä o organizácie: z oblasti akademických a vedeckých inštitúcií, 

z oblasti spoločenskej a podnikateľskej praxe, z oblasti poradenstva a sprostredkovania 

inovácií a transferu technológií. 

 

Podpora rozvoja a akcelerácie podnikania na TUKE  v roku 2020 pomocou univerzitného 
vedeckého parku 
TUKE prostredníctvom ekosystému UVP TECHNICOM systematicky vytvára motivačné 

prostredie smerujúce k intenzívnejšiemu podnikateľskému správaniu. V rámci tohto 

ekosystému sú organizované aktivity zamerané na podporu identifikácie a špecifikácie 

podnikateľských zámerov, na prípravu podnikateľských plánov, podporu formou školení, 

poskytnutie priestorov pre „inkubáciu“ zakladaných spoločnosti, podporu pre realizáciu 

administratívnych a ekonomických procesov v rozbehovom štádiu spoločnosti, podporu 

pri získavaní financovania spoločnosti typu spin-off (najmä podpora pri nachádzaní a rokovaní 

s investormi).  

Významnú úlohu v ekosystéme UVP TECHNICOM zohráva Útvar ochrany duševného 
vlastníctva. Ten v roku 2020 poskytoval zamestnancom a študentom TUKE podporu, 

poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany autorských práv a práv priemyselného vlastníctva. 

Útvar v rámci svojej pôsobnosti zabezpečoval odborné a právne služby na úseku ochrany a 

komercializácie duševného vlastníctva, viedol register predmetov priemyselnoprávnej 

ochrany, vykonával administratívne činnosti pri vypracovaní žiadosti o zápis predmetu 

priemyselného vlastníctva do registrov vedených príslušnými úradmi a zabezpečoval riadnu a 

efektívnu realizáciu konania o patentovej prihláške, prihláške úžitkového vzoru, dizajnu a 

ochrannej známke na Slovensku aj v zahraničí.  

V roku 2020 bolo na Úrad priemyselného vlastníctva SR podaných 30 žiadostí o udelenie 

patentu, 46 žiadostí o zápis úžitkového vzoru a 7 žiadostí o zápis dizajnu. Počet podaných 

prihlášok sa týmto zvýšil o 60 % oproti roku 2019. Zároveň v roku 2020 Úrad priemyselného 

vlastníctva SR udelil TUKE 15 patentov, zapísal 37 úžitkových vzorov a 4 dizajny.  

Úspešné boli aj patentové konania v zahraničí, kde Kanadský úrad pre duševné vlastníctvo 

udelil TUKE patent na vynález Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie 

na jeho uskutočnenie. Patent z TUKE tiež získal prestížnu cenu Jána Bahýľa 2020, ktorú udelil 

Úrad priemyselného vlastníctva SR za patent č. 288407 s názvom Spôsob zneškodňovania siníc 

v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie, ktorého pôvodcom je tím zo Strojníckej 

fakulty TUKE. 
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Za účelom zverejnenia podstatných informácií o právach priemyselného vlastníctva boli 

na webstránke UVP TECHNICOM zverejnené údaje o jednotlivých domácich a zahraničných 

konaniach o predmetoch priemyselného vlastníctva z interných a externých dostupných 

databáz. Tieto boli skompletizované do jednej prehľadnej databázy spolu s informáciou 

o fakulte, kde predmet priemyselného vlastníctva vznikol. 

UVP TECHNICOM pokračoval v spoločných aktivitách Národného centra transferu technológií 

(tomuto aspektu podporu slovenskej vedy z EŠIF je venovaná príloha 8), založeného Centrom 

vedecko-technických informácií SR, Slovenskou akadémiou vied a siedmimi slovenskými 

univerzitami za účelom podpory realizácie transferu technológií (ochrany duševného 

vlastníctva a jeho komercializácie) vedeckovýskumných inštitúcií Slovenskej republiky. 

Kľúčovým prvkom ekosystému technologického transferu a akcelerácie inovatívneho 

podnikania v rámci UVP TECHNICOM je jeho Útvar akcelerácie podnikania, ktorý je tvorený 
Startup centrom a Inkubátorom. Cieľom je poskytnúť prostredníctvom Startup centra 

a Inkubátora inkubačné prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik a rozvoj 

malých a stredných hi-tech firiem, resp. startup a spin-off firiem. 

V rámci aktivít Útvaru akcelerácie podnikania sú ponúkané služby akcelerácie podnikania 

a služby zabezpečenia výskumu. Jedná sa najmä o služby zamerané na: 

• Odborné poradenstvo, koučing a mentoring so zameraním na:  

• Vypracovanie podnikateľských modelov a plánov. 

• Tvorbu a hodnotenie finančných plánov. 

• Tvorbu a hodnotenie marketingových plánov. 

• Hodnotenie biznis modelov zamerané na: 

• Vypracovanie metodiky pre hodnotenie úspešnosti a udržateľnosti biznis modelov. 

• Nezávislé hodnotenie biznis modelov vytvorených v UVP. 

• Vypracovanie metodiky na hodnotenie znalostných (nehmotných) aktív.   

• Služby smerujúce k vzniku novej start-up a spin-off firiem 

• Analýza nových - inovatívnych foriem financovania start-up firiem v podmienkach 

SR. 

• Vypracovanie metodiky výberu vhodného externého financovania pri zohľadnení 

typu podnikateľských aktivít.  

• Analýza nástrojov možností podpory predaja malosériovej výroby pre spin-off a 

startup firmy. 

• Analýza a nadviazanie aktívnej spolupráce s inkubátormi s cieľom formovať 

a vytvárať  udržateľné „inovatívne“ podnikateľské subjekty.    

• Pilotné zabezpečenie aktívneho Programu akcelerácie podnikania pre vybraných 

záujemcov o podnikanie realizované prostredníctvom aktivít Startup centra  a Inkubátora. 

Program akcelerácie podnikateľských zámerov predstavuje originálnu pred inkubačnú 

službu Startup centra pre záujemcov o podnikanie. Podstatou akcelerácie je systém aktívnej 
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(cielenej) selektívnej prípravy vybraných záujemcov o podnikanie. Pre úspešných absolventov 

„akcelerácie“ je umožnený vstup do Inkubátora. 

Hlavným cieľom Startup centra UVP TECHNICOM (www.startupcentrum.sk) je „naštartovať“ 

proces, ktorý podporí záujemcov (predovšetkým študentov a zamestnancov TUKE) pri realizácií 

ich inovatívnych myšlienok, poskytuje tzv. pred inkubačnú podporu v úvodnej etape vývoja ich 

inovatívnych projektových zámerov, podľa ich aktuálnych potrieb. Ponuka taktiež počas 6 
mesačného pobytu v Startup centre unikátny akceleračný program. Startup centrum ponúka 

záujemcom: 

• výhodné podmienky pre fyzické umiestnenie "startupu" v priestoroch Startup centra; 

• expertnú a mentorskú podporu projektového zámeru zo strany odborných pracovísk TUKE 

a partnerských inštitúcií; 

• podporu pri využívaní odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE pri realizácií 

projektových zámerov; 

• podporu pri získavaní partnerov z komerčného prostredia, pri vyhľadávaní potenciálnych 

investorov, pri tvorbe podnikateľského plánu. 

Výhodou Startup centra je spojenie kvalitnej infraštruktúry s mentorskou podporou.  

Inkubátor UVP TECHNICOM je jedným z kľúčovým komponentom ekosystému akcelerácie 

podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE. Jeho cieľom je poskytnúť inkubačné 

prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik-rozvoj malých a stredných „Hi-

Tech“ firiem, resp. „Startup a Spin-off“ firiem najmä na báze relevantných výsledkov výskumu 

a vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných aktivít TUKE, ktoré prípadne prešli 

cez pred-inkubačný proces v Startup centre, prioritne v oblastiach: 

• Informačné a komunikačné technológie;  

• Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy;  

• Strojárstvo;  

• Stavebné inžinierstvo;  

• Environmentálne inžinierstvo.  

Startup centrum a Inkubátor za krátke obdobie svojej činnosti získali dobré meno 

organizáciou aktivít na podporu startupov, realizáciou rôznych akceleračných programov a stali 

sa významným elementom ekosystému technologického transferu s celoregionálnym 

dopadom. Program akcelerácie podnikania realizovaný v rámci akcelerácie podnikania 

na TUKE predstavuje integrovaný systém aktivít zameraných na rozvoj inovačného zámeru 

subjektov umiestnených v Startup centre a Inkubátore (tzv. rastový program), najmä na báze 

výsledkov výskumu a vývoja. Program akcelerácie podnikania tvorí v súlade s činnosťou Startup 

Centra a Inkubátora jednotný reťazec zabezpečenia a poskytovania služieb v oblastiach 

inovácií, transferu technológií a podnikania prostredníctvom realizácie aplikovaného výskumu 

za účelom rozvoja inovatívneho podnikania.  
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Startup centrum a Inkubátor sa stali významným elementom inovačného potenciálu 

s celoregionálnym dopadom. Startup centrum UVP TECHNICOM od roku 2014  vyhľadáva 

prostredníctvom súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj nápad“, ktorá je organizovaná každých 

6 mesiacov nové – inovatívne projekty.  

Doposiaľ sa prostredníctvom 12 kôl súťaže inovatívnych nápadov zapojilo do akceleračného 

programu viac ako 160 inovatívnych projektov. Celkovo doposiaľ v Startup centre pôsobilo 

viac ako 60 perspektívnych startupov s veľkým inovačným potenciálom presadiť sa 

na trhu. Viacerým z nich sa počas pôsobenia v Startup centre podarilo získať podporu 

investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov. 

 

Schéma 2 Akcelerácia inovačného podnikania - model formovania 

 
 

V roku 2020 pôsobilo v Startup centre 21 startupov a v Inkubátore 14 startupov. 
Startupy, ktoré pôsobili v rámci Startup centra UVP Technicom, zaznamenali doteraz 
viacero úspechov – ako napríklad: 
• „Slovak University Startup Cup 2020“ - dominovali startupy zo Startup centra UVP 

TECHNICOM, ktoré zvíťazili v troch zo šiestich kategórií súťaže: iPark, H&C Mask a 

ECoButt, ktorý sa stal aj celkovým víťazom súťaže a postúpil aj do celosvetového finále 

súťaže medzi 40 najlepších univerzitných startupov. Finalistami sa stali aj startupy: VIOU 

a Helfni.  

• „Mladý inovatívny podnikateľ 2020“: medzi 5 finalistov súťaže sa dostali 3 startupy 

z Košíc: HandCubeKeys, Humidef a ekolive. 

• Študentská podnikateľská cena 2020: finalisti súťaže Prapti Donáška a iPark (Erik Kuzma 

URBANO), ktorý sa stal aj absolútnym víťazom súťaže. 
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• start.up! germany tour (11.2020): medzi viac ako 120 finalistami z viac ako 30 krajín patrili 

medzi najúspešnejšie 2 startupy z TUKE: APONI a HCK – Klávesnica HandCubeKeys. 

 

Výskumno-vývojové, kontaktné a kolaboračné pracoviská 
V rámci infraštruktúry UVP TECHNICOM boli vytvorené podmienky pre vznik spoločných VaV 

inovatívnych pracovísk spolupráce s praxou. V rámci spolupráce s praxou boli vytvorené 

v ekosystéme UVP TECHNICOM rôzne spoločné VaV pracoviská medzi TUKE a externým 

priemyselným subjektom. V roku 2020 pôsobilo v priestoroch UVP TECHNICOM 10 pracovísk, 

ktoré boli vytvorené s externými subjektami (zástupcami priemyslu, klastrov):  

• „Inovačné centrum informačno-komunikačných služieb pre podporu vedy, výskumu 
a technologického transferu“, vytvorené v spolupráci s Centrom vedecko-technických 

informácií SR, 

• „BIOINFORMATIKA“, vytvorené v spolupráci FEI, FBERG TUKE a spoločnosti SLOVAK 

CTS s.r.o.,  

• „TUKE-SPINEA E-MOTION CENTER“, vytvorené v spolupráci SjF, FEI TUKE a Spinea 

s.r.o., 

• „Inovačné centrum pre výskum pokročilých a špecifických metód a postupov 
v leteckej doprave“, vytvorené v spolupráci LF TUKE a MSM Martin s.r.o.  

• “Pracovisko pre oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti“, vytvorené 

v spolupráci  TUKE a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

• “Informačné a kontaktné centrum”, vytvorené v spolupráci TUKE a Košice IT Valley z.p.o. 

• „VaV inovačné centrum pre zvyšovanie kvality manažmentu v oblasti športu“, 

vytvorené EkF TUKE a  SĽZH, Regionálne rozvojové centrum HoREKE 

• „Košické Laboratórium Meracích Systémov s M-Postupnosťami” (K-MLab), vytvorené 

FEI TUKE a Ilmsens GmbH, Ilmenau, SRN. 

• Pracovisko „TALENTUM“, vytvorené v spolupráci UVP TECHNICOM, FEI a Nadáciou 

Talentum Cassoviensis Alapítvány. 

• Špecializované pracovisko Stavebnej fakulty: „Centrum pre dômyselnú fasádu 
budúcnosti (CEF)“ 

V roku 2020 úspešne pokračovala spolupráca s CVTI SR tak pri budovaní infraštruktúry 

pre podporu vedy, výskumu a inovácií v SR, ako aj pri aktivitách zameraných na budovanie 

podporných štruktúr pre budovanie systému transferu technológií v SR, ale aj tiež aktivitách 

zameraných na propagáciu vedy, výskumu a inovácií na verejnosti. UVP TECHNICOM úspešne 

rozvíjal aktivity v spolupráci s prvým vysunutým pracoviskom CVTI SR mimo Bratislavu, ktoré je 

umiestnene v jeho priestoroch - pracoviskom centrálneho manažmentu prevádzky Národnej 

teleprezentačnej infraštruktúry pre podporu vedy, inovácií a transferu technológií 

(http://www.nti.sk). Vďaka tejto spolupráci sa TUKE stala kľúčovým pracoviskom pri definovaní 

konceptov a budovaní unikátnej výskumno-vývojovej komunikačnej a kolaboračnej 

infraštruktúry v SR. 



Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do VaI na Slovensku 
 

137 
 

UVP TECHNICOM má súčasne aj pozíciu aplikačno-vývojovej základňa TUKE a v rámci neho je 

možné identifikovať technológie, ktoré majú unikátny charakter. Medzi takéto technológie je 

možné zaradiť nasledovné kľúčové laboratóriá resp. pracoviská (centrá) napojené na  jeho 

platformu aplikovaného VaV : 

1. 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 

2. Oblasť elektrotechniky, automatizácie a riadiacich systémov: Laboratórium 

senzorových a bezdrôtových technológií, Centrum integrovaného VaV progresívnych 

materiálov a technológií pre automobilovú elektroniku. 

3. Oblasť Strojárstva:  Prototypové centrum (Robotický DIH), 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).   

4. 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).  

5. Oblasť environmentálneho inžinierstva: 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  so štrukturálnych fondov EU. 

 

Projektové aktivity – domáce projekty 
UVP TECHNICOM ako pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou sa prostredníctvom svojich 

organizačných útvarov v roku 2020 významne podieľal na podpore výskumných, vývojových a 

inovačných rozvojových aktivít. Rok 2020 bol pre UVP TECHNICOM úspešný vzhľadom 

na počet schválených nových projektov zo štrukturálnych fondov podaných ešte v roku 2019 
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v rámci rôznych operačných programov. V roku 2020 boli podpísané zmluvy pre 4 nové 

projekty s výškou NFP viac ako 2,1 milióna EUR určených pre TUKE: 

• „Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja“ (akronym SANET), 
Výzva: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05, Výška NFP celková: 5 809 917,93 EUR, Výška NFP 

pre partnera TUKE: 579 775,00 EUR. Gescia: UVT + UVP TECHNICOM 

• „Rozšírenia pre podporu účinnej exploatácie výstupov z H2020 projektov riešených 
na TUKE“ (akronym H2020-E4EE), Výzva: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01, Výška NFP: 

188 690,38 EUR. Gescia: UVP TECHNICOM 

• „Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV“ (akronym IOaSS/UAV), 
Výzva: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04, Výška NFP celková: 7 010 991,81 EUR, Výška NFP 

pre partnera TUKE: 1 164 054,80 EUR, Gescia: UVP TECHNICOM + FEI 

• „Rozvoj energetických služieb na TUKE“ (akronym REST), Výzva: OPKZP-PO4-SC441-

2019-53 – 53, Výška NFP: 189 456,60 EUR, Gescia: OHSaE + UVP TECHNICOM 

V priebehu roku 2020 sa taktiež očakávalo schválenie projektov celouniverzitného významu 

v rámci výziev dlhodobého strategického výskumu podaných v roku 2019: 
• „Inteligentné systémy pre bezpečný digitálny svet“ (INTUIT), Výzva: OPVaI-

VA/DP/2018/1.2.1-07, Výška NFP: 9 965 823,90 EUR (pre TUKE: 6 253 826,25 EUR), Gescia: 

UVP TECHNICOM  

• „Prototypové a inovačné centrum ako základňa výskumu inteligentných technologických 

systémov pre spracovanie novej generácie materiálov v priemyselnej výrobe 21. storočia“ 

(PICBRIT), Výzva: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05, Výška NFP: 8 215 306,90 EUR (pre TUKE: 

6 072 604,09 EUR). Gescia: SjF 

Poznámka: Výzvy v uvedených doménach boli zrušené začiatkom roku 2021. 

Pripravený a schválený bol aj projekt:  

„Digitálna inklúzia vo vzdelávaní - platforma pre sprístupnenie informácií a vzdelávacích 
materiálov pre osoby so zrakovým postihnutím“, Výzva: OPII-2019/7/9-DOP, Výška NFP: 

2 519 960,45 EUR, Gescia: UVP TECHNICOM.  

 

Projektové aktivity – medzinárodné granty 
UVP TECHNICOM bol  lokálnym koordinátorom projektu „Manufacturing Industry Digital 
Innovation Hubs“ (MIDIH), http://midih.eu/project.php  z výskumného  programu 

HORIZONT 2020 v rámci výzvy:  H2020-FOF-12-2017  (Factory  of  Future); kód:  767498; Doba 

riešenia: 1.10.2017 – 30.9.2020.; Typ aktivity: IA (Integrated Activity);  Na riešení projektu sa 

podieľali riešitelia z UVP TECHNICOMu, FEI a SjF. Procesu oficiálneho ukončenia  

predchádzala, 22. Septembra, 2020, veľmi úspešná celoeurópska virtuálna konferenčná 

prezentácia výsledkov riešenia projektu pod názvom “Gare du MIDIH“, ktorej záznam je  

dostupný na stránkach https://midih.eu/media_and_marketing/presentations.php. 

Projekt MIDIH  významne prispel k vytvoreniu „Digitálneho inovačného Habu“ - pod názvom 

DIH TECHNICOM v kompetenčnom priestore UVP TECHNICOM 
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(https://dihtechnicom.tuke.sk/), ktorý predstavuje jeho novú funkcionalitu zameranú aplikáciu 

digitálnej transformácie, v súlade so „smart“ konceptami stratégie „Industry 4.0“, v priemysle 

a v priemyselne zameraných službách na Slovensku https://dihtechnicom.tuke.sk/.  

Výstupy a produkty projektu MIDIH poskytli pre DIH TECHNICOM účinnú podporu 

pre vytvorenie portfólia služieb, ktoré zodpovedá európskemu štandardu služieb 

poskytovaných v európskych sieťach DIH-ov. Súčasne prostredníctvom ekosystému MIDIH 

a jeho sieťovej kolaboračnej platformy „DIH4Industry“ 

https://dih4industry.eu/welcome/index.html je garantovaný prístup do bázovej infraštruktúry, 

ktorá podporuje vytváranie Európskych centier digitálnych inovácií (ECDI). DIH 

TECHNICOM bol zaradený  do európskeho katalógu DIH-ov,  ktorý  garantuje „Joint Research 

Centre (JRC)“ pre účely Európskej komisie10. Uvedené nové funkcionality UVP TECNICOM sa 

prejavili aj v náraste ponúk o výskumnú, vývojovú a inovačnú spoluprácu, ako na bilaterálnej 

tak aj na projektovej úrovni  s odpovedajúcimi európskymi inštitúciami. 

Z iniciatívy UVP TECHNICOM bolo v roku 2020 vytvorené konzorcium ECDI CASSOVIUM -  
zložené z TUKE (žiadateľ), UPJŠ a klastra IT VALLEY, ktoré bolo úspešné v súťaži 

na vybudovanie Európskych centier inovácií na Slovensku s právom zapojiť sa do výzvy 

Európskej komisie s cieľom získať grantovú podporu z priamo riadeného programu Digitálna 

Európa na vytvorenie celoeurópskej siete európskych centier digitálnych inovácií. 

UVP TECHNICOM aktívne prispel taktiež k ďalšiemu úspešnému projektu TUKE: Aliancia 
Európskych Univerzít (EUA – European University Alliance) s názvom ULYSSEUS („An open 

to the world, persons-centered and entrepreneurial European University for the citizenship of 

the future“). Aliancia Ulysseus má šesť členov: Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor), 

Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Cote d’Azur (Francúzsko), Manažérske centrum 

Innsbruck (Rakúsko), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko) a Univerzita aplikovaných 

vied Haaga-Helia (Fínsko). Aliancia anticipuje plne angažované spoločenstvo, kde sa budú 

s príslušnými pridruženými partnermi schádzať pri spoluvytváraní spoločných 

interdisciplinárnych, flexibilných výučbových a podnikateľských aktivít. Rovnako tak prepájať 

vedu a výskum s premenou predstáv na realitu. Hlavným cieľom vytvárania Aliancií Európskych 

Univerzít je posilňovanie európskeho výskumného priestoru (ERA - European Research Area). 

UVP TECHNICOM zohráva v tomto projekte kľúčovú úlohu pri vytváraní Inovačného hubu – 
ULYSSEUS Digitalisation), ktorého aktivity budú prepájať vedu a výskum medzi členmi 

aliancie v oblasti digitalizácie a bude interagovať s existujúcim lokálnymi EDIH. Tento inovačný 

HUB bude prepojený s vytvoreným ECDI CASSOVIUJM. Jeho aktivity budú zamerané 

na efektívnu aplikáciu digitálnej transformácie v priemysle a komplementárnych verejných 

služieb.  

 

 
10 https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/18413/view   
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Ostatné aktivity organizované UVP TECHNICOM v roku 2020 
V priestoroch UVP boli organizované v roku 2020 unikátne výstavy pre odbornú aj laickú 

verejnosť: 

• “Bývanie v medzivojnových Košiciach. Vily a rodinné domy” (11. 2019-03.2020): Bola 

pripravená FU TUKE v spolupráci s FA STU BA. Unikátny pohľad na Košice v interpretácii 

architektov, kde sa snúbi vysoká odbornosť s výstižnou a kvalitnou grafikou. Výstava bola 

pre veľký záujem nielen obyvateľov Košíc, ale aj návštevníkov Košíc niekoľkokrát 

predlžovaná.  

• „Aurel Stodola – Majster techniky“ (1.8.2020 až 31.12.2020). Výstava venovaná významnej 

osobnosti slovenskej vedy. Výstava bola pripravená v spolupráci s CVTI SR. 

• Výstavy boli otvorené pre verejnosť v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 16.00 

v priestoroch UVP TECHNICOM. Pre návštevníkov boli k dispozícií aj odpovedajúce 

informačné materiály. 

• Veda-výskum 
• Budúcnosť slovenskej vedy v kontexte transformácie na znalostnú ekonomiku 

(9.6.2020): unikátny celoslovenský on-line diskusný panel venovaný problematike 

budúcnosti slovenskej vedy v kontexte transformácie na znalostnú ekonomiku. Diskusný 

panel bol organizovaný Americkou obchodnou komorou na Slovensku (AmCham) 

v spolupráci s UVP Technicom. Členmi panelu boli štátny tajomník MŠVVŠ Ľ. PAULIS, 

prezident AmCham G. Galgoci (AT&T), rektor TUKE S. Kmeť a predseda SAV – P. Šajgalik. 

Panel moderoval F. Jakab, predseda Výboru AmCham pre spoluprácu akademickej sféry 

s priemyslom a riaditeľ UVP TECHNICOM.  

• Slovak AI meetup (22.1.2020) – tematický seminár pre komunity expertov z oblasti umelej 

inteligencie vedený prof. P. Sinčákom. 

• TUKE Space Forum (26.2.2020): Diskusie s vedcami - séria popularizačných prednášok 

projektu TUKE Space Forum, pre záujemcov o vesmírny výskum. 

 

V priestoroch UVP boli organizované v roku 2020 aj konferencie a workshopy: 

• Industry 4.0 for SMEs (19.-20. 02. 2020): 4. výročné stretnutie projektu H2020 „Smart 

Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization 

Environment“. Podujatie poskytlo výskumníkom, doktorandom a priemyselným partnerom 

príležitosť na výmenu názorov na témy týkajúce sa zavedenia Industry 4.0 v malých a 

stredných podnikoch.  

• História a súčasnosť botanického výskumu a ochrany prírody (3.-4.9.2020): unikátna 

medzinárodná odborná konferencia pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Botanickej 

záhrady UPJŠ.  

• COITT 2020 (19.-21.10. 2020): Úloha centier transferu technológií v inovačných 

ekosystémoch 21. storočia – konferencia s medzinárodnou účasťou. 

• Verejné obstarávanie -VO BOX – balík plný teórie a praxe (13.10.2020): webinár 

venovaný súčasnej problematike súvisiacej s verejným obstarávaním na Slovensku. Témou 
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bola pripravovaná novela zákona a jej dopad na využívanie verených zdrojov ako aj 

problematika nastavovania a vyhodnocovania podmienok účasti, či uzatvárania dodatkov.  

• ICCC‘2020 - 21st INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE (27.-

28.10.2020): Medzinárodná konferencia o riadení, organizovaná TUKE.  

• ICETA 2020 (12.-13.11.2020): 18. ročník medzinárodnej konferencie  

 

UVP realizoval aj rôzne aktivity pre startupy: 

• Akceleračný program startupov – viac ako 60 aktivít, organizovaných v rámci pobytu 

startupov v Startup centre a Inkubátore TUKE, takých ako napr.:  Biznis plán startupov,  

séria webinárov venovaných problematike projektového manažmentu: Projektové 

riadenie pre startupy, Agile scrum metodológia, Design thinking, Ako si založiť firmu, 

Umenie produktivity bez stresu, séria webinárov venovaných problematike úvodu 

do marketingu, digitálnemu marketingu na sociálnych sieťach. 

• Séria workshopov zameraných na: 

• ochranu duševného vlastníctva, organizovaná v spolupráci s CVTI SR: Duševné 

vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní, Efektívna ochrana vynálezov, 

technických riešení a softvéru, Ochranná známka, dizajn – produkty, grafické 

rozhrania SW aplikácií a služby; 

• prezentačné zručnosti: Prezentačné majstrovstvo, Prezentačné zručnosti 

a techniky tých najlepších; 

• financie pre podnikanie a ako podnikať s investormi, Cashflow – ako na financie 

firmy. 

• Novinkou v aktivitách v oblasti akcelerácie podnikania boli Biznis fóra startupov, ktoré 

sa stali jednými z najpopulárnejších organizovaných aktivít. Biznis fórum je aktivita, 

v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja štyroch vybraných startupov 

za účasti zástupcov z biznis sféry. Je organizované pravidelne, pre startupy zo Startup 

centra UVP TECHNICOM podľa možnosti každú poslednú stredu v mesiaci 

a pre startupy z Inkubátora UVP TECHNICOM každú tretiu stredu v mesiaci.  

• Startup Meettup#: séria pravidelných Startup Meetupov na týždennej báze 

organizovaných v spolupráci so startupovým hubom Starport 

• EIT 2020 JumpStarter (Pre JumpStarter Workshop) (27.2.2020): workshop zameraný 

na rozvoj podnikateľských zručností a tvorbu podnikateľských plánov s cieľom podpory 

v prestížnej súťaži európskeho formátu, EIT Jumpstarter. 

Podujatia pre študentov stredných a vysokých škôl: 

• Séria motivačných webinárov pre študentov stredných a vysokých škôl zameraných 

na motiváciu k podnikaniu – „Otestuj svoj nápad expresne“. 
• Rozbehni sa. Bootcamp (5.3.2020): organizovaný UVP v spolupráci s inkubačným 

programom Rozbiehátor od Rozbehni sa! (https://rozbehnisa.sk/), do ktorého sa tento rok 

prihlásilo cca 250 podnikateľských nápadov. Z košického bootcampu bol organizovaný aj 

livestream, ktorý sledovalo vyše 200 divákov z celého Slovenska.  
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• Atraktívne vzdelávanie a rozvoj študentov stredných škôl (11.9.2020): informačný 

seminár pri príležitosti spustenia pilotného testovania inovatívnej edukačnej hry pre rozvoj 

podnikateľských zručností s názvom InnoSchool, organizovaný EkF TUKE. InnoSchool je 

inovatívny vzdelávací systém s cieľom posilniť podnikateľského ducha, vnímanie 

spoločenských problémov/výziev a tvorbu sociálnych inovácií u študentov stredných škôl.   

• Kreatívne leto (30.7.2020):  Inovačný workshop organizovaný so SIEA pre tých ktorí majú 

chuť inovovať. Workshop bol určený  pre študentov stredných a vysokých škôl, mladých 

podnikateľov a kohokoľvek s chuťou inovovať. 

• Journey“ – „Cesta“ mení váš život a vy môžete zmeniť svet! (13.07. až 7.08.2020): už 

po druhýkrát zaujímavý program letnej školy „Journey“, organizovanej   EIT Climate-KIC. 

Journey je 4-týždňový rezidenčný program zameraný na opatrenia v oblasti klímy, inovácie, 

transformáciu systémov a budovanie komunít – tento krát organizovaný on-line. 

Aktivity zamerané na inovačný systém regiónu a spoluprácu s priemyslom: 

• RECORD (28.-29.01 2020): workshop organizovaný v rámci medzinárodného projektu 

RECORD, Interreg Europe s cieľom zoznámenia sa s lokálnym inovačným ekosystémom 

a výmenou znalostí v oblasti podpory inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti 

malých a stredných podnikov. 

• Neboj sa Vedy! Jarný IT tábor pre deti: V týždni od 2.-6. marca 2020 sa uskutočnil Jarný 

IT tábor pre deti druhého stupňa základných škôl. Účastníci absolvovali naozaj pestrý 

zážitkový a motivačný program, v rámci ktorého sa mali deti možnosť oboznámiť s tým čo 

ich čaká na vysokej škole, prípadne aké úlohy riešia vedci a pedagógovia TUKE. 

• Letný IT tábor na TUKE: NEBOJTE SA VEDY!: O tom, že veda a technika nie je nudná sa 

mohli už po tretí krát dozvedieť deti, ktoré sa zúčastnili Letného IT tábora na TUKE. Mali 

možnosť si vyskúšať aké je to programovať mikropočítače, Lego Mindstorm, riadenie 

dronov, virtuálnu realitu, či tvorbu mobilných aplikácií pre Android. Aktivita bola 

organizovaná v spolupráci: TUKE, UPJŠ a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v rámci 

projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. 

Súťaže študentov a motivačné aktivity v UVP TECHNICOM: 

• Tímová súťaž študentov stredných škôl (26.2. 2020): finále elektro tímovej súťaže, ktorú 

pre stredoškolských študentov pripravila spoločnosť VSD a.s.  TUKE.  

• NAG 2020  - celonárodné kolo súťaže študentov stredných a vysokých škôl, organizovaná 

plne v on-line prostredí. 

• Mladý Európan 2020 (19.11.2020) – celoslovenská súťaž študentov stredných škôl – účasť 

víťazov súťaže - študentov Gymnázia na Poštovej ul. v Košiciach bola zabezpečená 

s technickou podporou UVP TECHNICOM.  

• Social Innovation Relay (16.6.2021): svetové finále súťaže študentskej súťaže sociálnych 

inovácií – účasť víťazov súťaže – študentov Gymnázia na Poštovej ul. v Košiciach. 

• Významné návštevy v UVP TECHNICOM 
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• Prezidentka na pôde TUKE – v UVP TECHNICOM (6.2.20120): Prezidentka Slovenskej 

republiky Zuzana Čaputová v rámci svojej prvej oficiálnej cesty v Košiciach navštívila aj 

UVP TECHNICOM, na pôde ktorého sa stretla  s rektormi TUKE a UPJŠ, zástupcami IT 

Valley a IT firiem z Košíc.  

• Návšteva štátneho tajomníka MŠVVaŠ v UVP TECHNICOM (14.7.2020): v rámci návštevy 

TUKE zavítal do UVP TECHNICOM štátny tajomník MŠVVaŠ Ľudovít PAULIS a jeho 

sprievod. Hostia navštívili aj priestory Inkubátora TUKE a stretli sa so zástupcami startupov. 

V rámci prípravy vzniku Centra výskumu vodíkových technológií v Košiciach a podpisu MoU, 

zavítali do UVP TECHNICOM aj predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, 

rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák, minister hospodárstva R. Sulík 

a podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. 

 

Záver: V súčasnosti je ešte veľa problémov spojených s komercializáciou formou založenia 

spin-off spoločnosti na verejnej vedeckovýskumnej inštitúcii. Ide predovšetkým o legislatívne 

bariéry, ťažkopádny proces zakladania spin-off s majetkovým podielom univerzity, pomalé 

rozhodovacie procesy, rozdielne nastavenie priorít priemyslu a vedeckovýskumných inštitúcií, 

riziko obmedzenia kvalifikačného postupu vedeckého pracovníka v dôsledku neumožnenia 

zverejnenia výskumu v prípade komercializácie, nedostatok finančných prostriedkov, 

nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, nedostatočná podporná legislatíva. 

Aj napriek pomerne zložitým legislatívnym podmienkam sa  vďaka vybudovanému ekosystému 

UVP TECHNICOM podarilo v univerzitnom prostredí vytvoriť desiatky startup subjektov, ktoré 

sa nachádzajú v súčasnosti v rôznych štádiách vývoja. 

UVP TECHNICOM svojou „existenciou“ iniciuje záujem malých a stredných podnikov 

o transfer technológii formou spoločných projektov, čo môže mať priaznivý efekt na zvýšenie 

zamestnanosti. Dlhodobejšie benefit sa očakáva z významného príspevku UVP 

k zlepšeniu úrovne a kvality absolventov z odpovedajúcich vzdelávacích a výcvikových 

programov na TUKE.  

Služby ponúkané UVP TECHNICOM so zameraním na regionálne podniky: 

• Služby spojené s vykonávaním činnosti prvého kontaktu a koordinácie kontaktu 

pre subjekty, ktoré budú mať záujem o spoluprácu s výskumnými a vývojovými tímami, 

ktoré sú súčasťou ekosystému UVP TECHNICOM, resp. excelentných výskumných centier 

partnerských výskumno-vzdelávacích inštitúcií a ďalších relevantných subjektov z portfólia 

partnerov UVP TECHNICOM.   

• Služby zamerané na podporu formovania partnerstiev a relevantnej spolupráce, najmä 

formou sprostredkovania a inžinieringu stretnutí odborných a brokerských inovačných 

aktivít predstaviteľov akademickej a priemyselnej sféry a relevantných centier výskumu. 

• Služby vzdelávacieho a výcvikového charakteru v oblasti akcelerácie podnikania, odborné 

služby najmä v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva, aplikovaného výskumu, vývoja 



Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do VaI na Slovensku 
 

144 
 

a podpory inovácií, transferu výsledkov výskumu a vývoja do praxe, ucelenej akcelerácii 

podnikania a komplexného manažmentu projektov. 

• Poradenské služby v oblasti projektového manažmentu projektov pripravovaných v rámci 

domácich a zahraničných výskumných a vývojových programov.  

• Poradenské služby v oblasti zamerania, prístupov, organizácie a projektového manažmentu 

pre potenciálne PZ.  

• Podpora a konzultácie pri zabezpečovaní transferu výsledkov generovaných výskumom 

na TUKE, na partnerských univerzitách, vedeckých a výskumných inštitúciách resp. 

inštitúciách podporujúcich vlastný výskum.  

Vytváraná pridaná hodnota, ktorú vytvára UVP TECHNICOM pre región, SR a EÚ je 

prezentovaná prostredníctvom výkonov špičkového aplikovaného VaV v prostredí VaV 

infraštruktúrnej základne TUKE, ktorý je zameraný do predmetných piatich  odborov vedy a 

techniky: 

• 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); KC ZATIPS 

s podporou UVP - transformovaný a  zaradené od EU siete Digitálnych inovačných „habov“ 

so zameraním na rozvoj priemyselných (výrobných) MSP v súlade s princípmi a stratégiou 

INDUSTRY 4.0   

• Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy s väzbou na jedno CEV: UWB senzorové 

systémy - spoločné pracovisko TUKE a TU Ilmenau Service GmbH-ILMSENS; autonómne 

elektromechanické systémy;   inžiniering inovácii v energetike; inteligentné autonómne 

komponenty pre produkčné systémy. 

• 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;    

• Stavebné inžinierstvo   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 a inteligentných stavieb / 12 

špecializovaných laboratórií)  ZC na UVP; 
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• Environmentálne inžinierstvo s väzbou na dve CEV so zameraním na:   systémy 

pre efektívne spracovanie surovín;  progresívne  materiály a produkty na báze 

obnoviteľných zdrojov;  recyklácia  metalurgických a elektro odpadov. Integrálna 

kooperácia VaV v oblasti technológií pre získavanie, spracovanie, recykláciu surovín v tom 

aj vývoj nových materiálov v súlade s EU stratégiou udržateľného rozvoja v oblasti kritických 

nerastných surovín. 

UVP TECHNICOM má nespochybniteľnú pridanú hodnotu pre konkurencieschopnosť 
regiónu a SR. Na území východného Slovenska do zriadenia UVP TECHNICOM neexistovali 

žiadne subjekty, ktoré by bolo možné označiť za vedecko-technologický park. Jednoznačné 

pozitívne prínosy z pôsobnosti odpovedajúcich inštitúcií sú bežne dokumentované v zahraničí, 

kde tieto subjekty vytvárajú platformu pre úspešné naplnenie strategického konceptu 

inovačnej interakcie prvkov „Znalostného trojuholníka“ t.j. vzdelávania, výskumu a podnikania. 

Takýto typ infraštruktúry Slovensko nutne potrebuje pre zabezpečenie svojho ekonomického 

a spoločenského rozvoja. UVP TECHNICOM je organizačne zabezpečovaný odborne 

profesionálnym vedeckým a inovačným manažmentom, ktorého hlavným poslaním bude 

účinná regionálna podpora, ako garančných vedeckých centier a pracovísk, tak aj 

zabezpečenia aktívneho rozvoja aplikovaného výskumu a vývoja, inovačnej kultúry a 

konkurenčnej schopnosti pre zainteresované a zákaznícke produkčné organizácie výroby a 

služieb z verejného a podnikateľského prostredia.  

Pre naplnenie uvedeného poslania sa bude stimulovať, rozvíjať a zabezpečovať cielený 

aplikovaný výskum, účinný transfer znalostí, produktov a technológií medzi univerzitami, 

výskumnými inštitúciami a firmami v trhovom prostredí regiónu na báze vzájomne výhodnej 

spolupráce. Prostredníctvom týchto aktivít prispeje aj k rozvoju inovačne orientovaných firiem 

poskytovaním účinných akceleračných pred-inkubačných služieb s väzbou na následnú externú 

inkubáciu „spin-off“, alebo “startup“ podnikateľsky orientovaných firiem, resp. inštitúcii. 

Riešenie projektu prostredníctvom vytvárania výskumnej, vývojovej a inovačnej infraštruktúry a 

podpory inovačného podnikania garantuje aj tvorbu pracovných miest s vyššou pridanou 

hodnotou. 

Koncepcia inštitúcie UVP TECHNICOM prispela k vytvoreniu Východoslovenského 
inovačného partnerstva, ktoré plne rešpektuje regionálne ciele a princípy deklarované 
pre koncepciu Európskeho inovačného partnerstva premietnutého prostredníctvom 
stratégie „Smart specialisation“ do dimenzie rozvoja regiónov. 
 

 

 

 

 

  



Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do VaI na Slovensku 
 

146 
 

Príloha 10: Analýza výziev na podporu dlhodobého strategického 

výskumu a vývoja 

Problematike podpory takzvaného dlhodobého strategického výskumu a vývoja venujeme 

osobitnú pozornosť, a to hneď z niekoľkých dôvodov: 

• z pohľadu prínosov pre svojich účastníkov, ale aj pre Slovensko ako také, to mali byť 

najhodnotnejšie projekty podporené v rámci programového obdobia 2014-2020; 

• mali nadviazať na dobrú prax podpory kompetenčných centier z programového 

obdobia 2007-2013; 

• mimoriadne dôležitým aspektom bola skutočnosť, že mali aktivizovať výskumno-

vývojové aktivity univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených 

v programovom období 2007-2013 – keďže sa počítalo s tým, že v každom projekte 

dlhodobého strategického výskumu a vývoja bude aktívny minimálne 1 zo 14 

univerzitných vedeckých parkov/výskumných centier; 

• mali byť zamerané na realizáciu výskumno-vývojových aktivít strategicky zameraných na 

konkrétny aplikovateľný cieľ a vedúcich k transferu poznatkov a nových technológií 

do praxe; 

• realizovať ich mali veľké zmiešané konzorciá všetkých typov výskumných inštitúcií – tak 

podnikateľských, ako aj nepodnikateľských (SAV, štátne výskumné ústavy, vysoké školy, 

neziskové organizácie); 

• z pohľadu svojho významu mali predstavovať „vlajkové lode“ prakticky orientovaného 

dlhodobého výskumu a vývoja a svojim spôsobom mali nahrádzať chýbajúce štátne 

programy výskumu a vývoja; 

• ich realizácia mala doniesť okrem klasických výsledkov vedeckých projektov 

(publikačné výstupy) najmä výsledky smerujúce do praxe – ako vznik duševného 

vlastníctva vhodného na ochranu formou patentových prihlášok, resp. iných foriem 

ochrany duševného vlastníctva, ako aj rôzne iné pozitívne efekty, vrátane vzniku nových 

start-up/spin-off podnikov a pod.; 

• v nadväznosti na vyššie uvedené tento typ projektov mal mať pre spoločnosť 

mimoriadne hodnotný multiplikačný efekt aj v podobe nových pracovných miest, 

zvýšenia prosperity a tržieb zúčastnených podnikateľských subjektov – čo by sa 

následne prejavilo aj pozitívnym zvýšením transferom do ekonomiky. 

Nasledovná schéma popisuje genézu vyhlasovania výziev a zazmluvňovania projektov 

dlhodobého strategického výskumu a vývoja od schválenia OP VaI až po súčasnosť.   
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Schéma 3 Genéza vývoja výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja 

 
 

Vyššie uvedená schéma ukazuje, že bohužiaľ, scenár kde by projekty dlhodobého 

strategického výskumu a vývoja boli „vlajkovými iniciatívami“ slovenskej vedy, sa podarilo 

naplniť len v minimálnej miere a celá podpora dlhodobého strategického výskumu a vývoja je 

príkladom rozsiahleho zlyhania všetkých úrovní riadenia podpory výskumu a vývoja z EŠIF 

v programovom období 2014-2020. Táto situácia je súčasne dôsledkom neexistencie štátnej 

politiky výskumu, vývoja a inovácií – tak, ako to uvádzame v Prílohe 2. 

OP VaI bol schválený 28. októbra 2014. Prvá výzva na podporu dlhodobého strategického 

výskumu a vývoja bola vyhlásená 31. mája 2016. O samotná výzvu bol enormný záujem medzi 

všetkými typmi výskumných inštitúcií a bolo predložených výrazne viac projektov, ako 

umožňovala vyhlásená alokácia – 288 mil. EUR – podporiť. Z tejto výzvy nakoniec nebol 

podporený ani jediný projekt a výzva – aj napriek tomu, že bolo ukončené odborné hodnotenie 

predložených projektov - zo strany MŠVVaŠ SR dňa 18.9.2017 zrušená. Dôvodov na tento krok 

bolo niekoľko. Základným dôvodom bolo podozrenie z netransparentného hodnotenia 

predložených projektov – pričom v nadväznosti na toto podozrenie Európska komisia zaslala 

Slovensku v lete 2017 tzv. Varovný list, v rámci ktorého žiadala pozastaviť akékoľvek úkony, kým 

sa podozrenia z netransparentného hodnotenia projektov a s tým súvisiacich ďalších otázok, 

nevyjasnia. Tomuto dôvodu a jeho analýze sa hlbšie nevenujeme, keďže bol predmetom 

mnohých kontrol (NKÚ, MŠVVaŠ SR), ako aj mnohých dokumentov a článkov. Faktom je, že 

proces odborného hodnotenia takýchto projektov musí byť nespochybniteľne transparentný 

a nediskriminačný a na vysokej odbornej úrovni a s vylúčením konfliktu záujmov. Pokiaľ 

v akomkoľvek bode nastanú pochybnosti, je to systémové zlyhanie, ktoré zabráni podporiť 

projekty. 

Kód výzvy Názov výzvy Alokácia výzvy (EÚ zdroj)

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05
Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu – 
Priemysel pre 21. storočie

107 712 000,00 €                     

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07
Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu – 
Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

47 520 000,00 €                        

Celkom 155 232 000,00 €                     

Kód výzvy Názov výzvy Alokácia výzvy (EÚ zdroj)

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu – 
Dopravné prostriedky pre 21. storočie

20 620 000,00 €                        

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05
Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu – 
Priemysel pre 21. storočie

107 712 000,00 €                     

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu – 
Zdravé potraviny a životné prostredie

36 000 000,00 €                        

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07
Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu – 
Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

47 520 000,00 €                        

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08
Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu – 
Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

40 636 000,00 €                        

Celkom 252 488 000,00 €                     

       

Kód výzvy Názov výzvy Alokácia výzvy (EÚ zdroj)

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03
Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu a 
vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska 
dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR

288 000 000,00 €                     

2014                2015            2016     2017            2018           2019           2020          2021 

Schválenie 
operačného 

programu Výskum 
a inovácie dňa 

28.10.2014 

 

Vyhlásenie 1 výzvy 
na podporu DSV 
dňa 31.5.2016 

Zrušenie 1. výzvy na 
podporu DSV dňa 

18.9.2017 

Zrušenie dvoch 
výziev na podporu 
DSV dňa 14.1.2021 

Uzávierka 
podávania projektov 

dňa 29.3.2019 

Vyhlásenie 5 nových 
výziev na podporu 
DSV dňa 14.8.2018 

Časová os vývoja výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu v rámci 
OP II 

Zazmluvnenie 11 
projektov v troch 

DSV výzvach 
v sume 105 mil. 

EUR (NFP) 
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Po našej odbornej analýze samotnej prvej výzvy na podporu dlhodobého strategického 

výskumu a vývoja, sme identifikovali aj skutočnosti, ktoré by výrazným spôsobom skomplikovali 

implementáciu projektov – možno ju až znemožnili – aj v prípade, že by v rámci tejto výzvy boli 

podpísané zmluvy o NFP a projekty by sa začali realizovať. Išlo o podmienky, ktoré umožnili 

mať ako partnerov zahraničné inštitúcie a realizovať základný výskum aj podnikateľským 

subjektom. Obe tieto podmienky z vecného hľadiska boli správne a mali umožniť väčšiu 

flexibilitu pri navrhovaní výskumno-vývojových aktivít (v prípade základného výskumu), ako aj 

zvýšiť kvalitu konzorcia (v prípade špičkovej zahraničnej inštitúcie v pozícii partnera). Avšak 

systém podpory výskumu a vývoja nebol na tieto podmienky pripravený a v praxi boli tieto 

podmienky nerealizovateľné a to z nasledovných dôvodov: 

• Umožnenie realizovať základný výskum aj podnikateľským subjektom 

Samotný základný výskum mal umožniť podnikateľským subjektom tam, kde je to 

opodstatnené - pripraviť sa na ďalšiu generáciu technológií a vygenerovať novú bázu 

využiteľných poznatkov. Po kritike predchádzajúceho programového obdobia 2007-2013, kde 

v rámci výziev bolo zakázané realizovať tento typ výskumu a súčasne každý typ výskumu/vývoja 

mal dané aj percentuálne obmedzenie podielu na rozpočte projektu, sa zvolil flexibilný prístup, 

ktorý dával relatívnu voľnosť podnikateľským subjektom pri plánovaní typov aktivít a bez 

percentuálnych limitov. Vzhľadom k tomu, že základný výskum je pri podnikateľských subjektov 

financovaný v plnej miere na 100% (t.j. bez potreby spolufinancovania vlastnými zdrojmi), bol 

veľkým lákadlom a v mnohých predložených projektov nakoniec podnikateľské subjekty mali 

naplánované takmer výhradne, alebo vo veľkej miere len realizáciu základného výskumu. 

V prípade implementácie takto navrhnutých projektov, by nespochybniteľne takéto aktivity 

neboli preplatiteľné a zrejme by výsledkom boli rozsiahle korekcie, ktoré by možno svojim 

rozsahom mohli ohroziť realizáciu celého projektu.   

• Možnosť mať priamo v konzorciu zahraničného partnera/výskumnú inštitúciu z iného 

členského štátu EÚ    

Mať zahraničnú výskumnú inštitúciu ako priameho partnera v projekte, bol mimoriadne dobrý 

a progresívny prístup. Svojim spôsobom by išlo o „mentoring“ a zvýšenie kvality realizovaného 

výskumu na Slovenskou formou spolupráce so špičkovou zahraničnou inštitúciu a takýto 

prístup možno len schvaľovať. Jeho pridaná hodnota je aktuálna aj v dnešnej dobe. Avšak 

samotný systém podpory výskumu a vývoja z EŠIF na tento prístup nebol pripravený – a to aj 

napriek tomu, že samotná výzva to umožňovala. Neboli dopracované pravidlá pre systém 

vykonávania kontrol a ani pravidlá pre implementáciu týkajúcu sa zahraničných partnerov. To 

znamená, že aj projekty podporené v rámci výzvy, ktoré by mali zahraničného partnera, by 

počas implementácie mali mimoriadne ťažkosti a je otázne, či by to nakoniec neskončilo 

rušením takýchto projektov.  

Zrušenie výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v roku 2017 spôsobilo 

slovenskej vede mimoriadne škody. Na jednej strane všetci, ktorí sa zapojili do výzvy, mali 

s prípravou projektov nemalé náklady. Súčasne zrušenie výzvy znamenalo nutnosť prepracovať 

pravidlá v oblastiach, ktoré boli vytýkané zo strany Európskej komisie a kontrolných orgánov 
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a vyhlásiť novú výzvu. To v skutočnosti znamenalo – berúc do úvahy postupnosť krokov 

a časovú náročnosť procesov daných pravidlami v prostredí EŠIF - že bude možnosť začať 

podporovať tento typ projektov najskôr o ďalšie 2 roky.  

Vzhľadom k tomu, že samotný štátny rozpočet cez svoje schémy (APVV, resp. štátne programy) 

neponúkal podporu takýmto typom projektov a EŠIF boli jediné zdroje, ktoré mali v období 

2014-2020 podporiť tento typ projektov, táto udalosť predstavovala pre súťažné financovanie 

slovenskej vedy katastrofu. V praxi to znamenalo, že sa zastavila realizácia kolaboratívneho 

výskumu a vývoja súhrnne na obdobie 2014-2019.  

Po zrušení výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja sa systém podpory 

slovenskej vedy z EŠIF formou dopytovo orientovaných výziev v roku 2017 prakticky zrútil 

a časovo to celú podporu slovenskej vedy posunulo dozadu do obdobia, keď bol schválený 

OP VaI. Bolo nutné prepracovať všetky pravidlá a nanovo podľa nových pravidiel vyhlásiť výzvy. 

Prepracovaniu pravidiel pre dopytové výzvy VA sa venuje osobitná Príloha 5 tejto analýzy.  

Nové výzvy boli vyhlásené v auguste 2018. Namiesto 1 výzvy bolo vyhlásených 5 výziev v 5 

tematických oblastiach – tzv. doménach inteligentnej špecializácie: 

• Doprava pre 21. storočie 

• Priemysel pre 21. storočie 

• Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 

• Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 

• Zdravé potraviny a životné prostredia. 

Aj o tieto výzvy bol vo výskumno-vývojovej komunite mimoriadne silný záujem a bolo 

predložených 63 projektov v alokácii, ktorá prevyšovala hodnotu vypísaných výziev. Vzhľadom 

na nový prísnejší systém podmienok pre predkladanie projektov – čo súčasne výrazne zvýšilo 

aj nároky na administráciu hodnotenia projektov - ako aj z dôvodu zahltenia administratívnych 

kapacít VA veľkým množstvom iných nových výziev, vyhodnotenie projektov trvalo pomerne 

dlhú dobu a v prvej polovici roku 2020 sa podarilo zazmluvniť prvé tri výzvy v doménach 

Doprava pre 21. storočie, Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie a Zdravé potraviny 

a životné prostredie.  

V týchto troch výzvach bolo podporených 11 projektov v súhrnnej sume 105 mil. EUR. V nižšie 

uvedenej tabuľke uvádzame vybrané faktografické údaje z týchto projektov – s dôrazom 

na skladu konzorcia, z ktorej vidno angažovanosť najkvalitnejších univerzít združených 

v Združení výskumných a technicky orientovaných univerzít Slovenskej republiky11 a spoluprácu 

s podnikateľským sektorom výskumu a vývoja.  

 

 
11 Združenie výskumných a technicky orientovaných univerzít Slovenskej republiky (vatu.sk) 
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Tabuľka 24 Príklady realizovaných DSV projektov ako výskumno-vývojových klastrov všetkých 
typov inštitúcií 

Doména inteligentnej špecializácie: Dopravné prostriedky pre 21. storočie 

Názov projektu 1 Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných 

komponentov dopravných prostriedkov 

NFP 14 mil. EUR 

Koordinátor Žilinská univerzita v Žiline 

Partneri Podnikateľskí partneri: 

• Asseco CEIT, a.s.,  

• EVPÚ a.s.,  

• ZF Slovakia, a.s. 

Nepodnikateľskí partneri: 

• Slovenská technická univerzita v Bratislave,  

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Celé konzorcium pozostáva zo 6 výskumno-vývojových organizácií.  

Bližšie 

tematické/vedecké 

zameranie 

1. energetika 

2. stroje, konštrukcie a zariadenia/technológie 

Abstrakt Navrhovaný projekt rieši vysoko aktuálnu spoločenskú tému vývoja a 

nasadzovania unikátnych technológií pre dopravné prostriedky z 

hľadiska pohonu, akumulácie a distribúcie energie ako základný 

predpoklad dekarbonizácie dopravy a dopravných systémov. 

Principiálne ide o modernizáciu alternatívnych pohonných systémov z 

hľadiska vlastného riešenia hybridizácie a elektrifikácie pohonu ako aj 

akumulácie energie pre tieto systémy. V súvislosti s týmto globálnym 

cieľom sa pristúpi k riešeniu parciálnych úloh, pričom sa jedná o VaV 

nových akumulačných modulov, nových spôsobov normovaného 

nabíjania, zavádzania nových postupov na tepelný a bezpečnostný 

manažment a v konečnom dôsledku pôjde o identifikáciu praktického 

využívania v širokom aplikačnom spektre. 

Hlavné aktivity združujú nasledovné témy pre výskum a vývoj: 

• Inovatívna hybridizácia pohonných systémov pre dopravné 

prostriedky a systémy; 

• Perspektívne systémy na akumuláciu a distribúciu elektrickej 

energie dopravných prostriedkov; 

• Bezpečnostný a tepelný manažment systémov pohonných a 

energetických súčastí dopravných prostriedkov; 

• Posúdenie ekonomických a spoločenských aspektov moderných 

materiálov a technológií v priemyselnej výrobe, štatistické 

prognózovanie; 
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Očakávaný prínos z hľadiska medzinárodného uplatnenia je možné 

konkretizovať v podobe: 

• výskumu nových materiálov a komponentov použiteľných vo 

výrobe dynamických častí automobilu; 

• výskumu energetického manažment automobilov s ohľadom na 

predĺženie životnosti a zvýšenie spoľahlivosti jednotlivých 

dynamických častí, s cieľom celkového zníženia hmotnosti, zvýšenia 

účinnosti a zníženia emisií; 

• výskumu nových batériových boxov pre elektrický a hybridný 

pohon vozidiel, zvyšujúcich výkon a predlžujúcich životnosť 

autobatérií ako aj ich účinnosť; 

• výskumu nových inovatívnych postupov riešenia kolíznych situácií 

dopravných z pohľadu ochrany posádky a činnosti zásahových 

zložiek s uvažovaním negatívneho dopadu alternatívnych riešení 

pohonného systému; 

• komplexný model kvantifikácie ekonomických vplyvov 

alternatívnych pohonných systémov v podmienkach Slovenska; 

• výskum  kľúčových vzťahov, identít, tautológií a kauzalít, ktoré sa 

týkajú problematiky elektromobility. 

 

Názov projektu 2 Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV 

NFP 7 mil. EUR 

Koordinátor GLOBESY, s.r.o. 

Partneri Podnikateľskí partneri: 

• Qintec a.s., 

• YMS, a.s., 

Nepodnikateľskí partneri: 

• Technická univerzita v Košiciach,  

• Žilinská univerzita v Žiline 

Celé konzorcium pozostáva z 5 výskumno-vývojových organizácií. 

Bližšie 

tematické/vedecké 

zameranie 

1. automatizácia a robotizácia 

2. IKT 

Abstrakt Predkladaný projekt reflektuje na aktuálne trendy v oblasti riadenia 

procesov, technológií a ľudských zdrojov, a zároveň v 

oblasti využívania umelej inteligencie a aplikácií na báze umelej 

inteligencie v rámci týchto procesov, ale predovšetkým výskumné 

trendy v uvedených oblastiach.  

Výskumný projekt bude zameraný na výskum možností a spôsobov 

zvýšenia automatizácie, efektivity a digitalizácie výrobných, 
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technologických a logistických procesov pri výrobe automobilov 

použitím autonómne riadených UAV prostriedkov kombinovaných 

s IKT vybavením pre spracovanie a vyhodnocovanie získavaných dát 

v reálnom čase v súlade so štandardom Industry 4.0.   

Projekt je realizovaný konzorciom 5 partnerov. Predkladateľom 

je Globesy, s.r.o.,partnermi projektu sú 2 významné slovenské 

univerzity– Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v 

Žiline na úrovni univerzitných vedeckých parkov/výskumného centra 

(UVP TECHNICOM, Výskumné centrum ŽU a Univerzitný vedecký park 

ŽU) a podnikateľské subjekty YMS, a.s. a Qintec a.s. Partneri zo 

súkromného sektora sú v kategórii zástupcov MSP. 

 

Doména inteligentnej špecializácie: Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 

Názov projektu 3 Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov  

obezity a jej komorbidít 

NFP 6,9 mil. EUR 

Koordinátor Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

Partneri Podnikateľskí partneri: 

• AP2 s. r. o.  

• BIOMIN, a. s. 

• MABPRO, a. s. 

Nepodnikateľskí partneri: 

• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  

• Univerzita Komenského v Bratislave 

• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  

Celé konzorcium pozostáva zo 7 výskumno-vývojových organizácií. 

Bližšie 

tematické/vedecké 

zameranie 

1. farmácia a lekárske vedy 

2. IKT 

Abstrakt Zámerom projektu je pomocou progresívneho výskumu realizovaného 

špičkovými vedecko-výskumnými pracovníkmi 4 akademických a 3 

priemyselných partnerov prispieť k zlepšeniu zdravia a kvality života 

obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí trpia obezitou a s ňou spojenými 

zdravotnými komplikáciami a sprievodnými chorobami (tzv. 

komorbiditami). Projekt bude realizovaný v 8 aktivitách v oprávnenom 

území s využitím 15% flexibility. V Aktivitách 1-5 sa uskutoční nezávislý 

výskum mechanizmov a obezity a jej sprievodných chorôb, 

pohybových a výživových programov intervencie obezity, výskum 

výživových doplnkov a presných výživových dávok na redukciu 

hmotnosti. V Aktivitách 6-8 sa uskutoční priemyselný výskum 
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inovatívnej technológie prípravy výživových doplnkov, vplyvu 

metabolických stresov na nádorový fenotyp a výskum unikátneho 

expertného počítačového systému na predikciu personalizovanej 

kombinácie výživových doplnkov. V aktivitách budú zdieľané 

biologické materiály, dáta a informácie na zabezpečenie prenosu 

poznatkov a koordináciu postupov.  

Hlavným výstupom projektu bude vytvorenie funkčného modelu 

prvého Centra pre manažment obezity v SR, akreditovaného 

Európskou asociáciou pre výskum obezity (EASO), a k jeho 

následnému založeniu a uvedeniu do prevádzky v krátkom časovom 

horizonte po skončení projektu. Očakávame, že CMO umožní 

zlepšenie nadstavbového manažmentu obéznych pacientov pomocou 

komplexného prístupu odborníkov na základe aktuálnych 

medicínskych a vedeckých poznatkov. Projekt zároveň prinesie nové 

vedecké poznatky, aplikácie do praxe, inovačné produkty a prispeje k 

zvýšeniu povedomia verejnosti (najmä mládeže) o nepriaznivých 

efektoch obezity na zdravie a priebeh komorbidít, o prínose výskumu 

obezity, o možnostiach intervencie a o význame prevencie a profylaxie 

obezity a jej sprievodných chorôb.  

Realizácia projektu bude stimulovať verejno-súkromnú výskumno-

vývojovú a inovačnú spoluprácu akademických a podnikateľských 

subjektov a zlepší ich konkurencieschopnosť. 

 

Názov projektu 4 CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby 

NFP 9,6 mil. EUR 

Koordinátor Národný ústav reumatických chorôb 

Partneri Podnikateľskí partneri: 

• Biomedical Engineering, s.r.o. 

• DB Biotech, a.s. 

• MEDICAL VISION, PANARA, a.s. 

• REGENMED, spol. s r. o. 

Nepodnikateľskí partneri: 

• Chemický ústav Slovenskej akadémie vied,  

• Technická univerzita v Košiciach 

Celé konzorcium pozostáva zo 7 výskumno-vývojových organizácií. 

Bližšie 

tematické/vedecké 

zameranie 

1. farmácia a lekárske vedy 

 

Abstrakt Projekt CEMBAM je zameraný na výskum a vývoj v oblasti pokročilých 

medicínskych terapií. Jeho cieľom je dosiahnuť prostredníctvom 



Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do VaI na Slovensku 
 

154 
 

multidisciplinárneho konzorcia pozostávajúceho z výskumných 

inštitúcií štátneho, verejného a súkromného sektora, prínos v oblasti 

výskumu kmeňových buniek so zameraním na výskum a vývoj 

arteficiálnych tkanív pomocou 3D biotlače, ktoré budú aplikované in 

vivo a umožnia aktívnu regeneráciu poškodeného tkaniva. Projektové 

konzorcium je zostavené z 8 partnerov, ktorí dlhodobo pracujú 

v oblasti výskumu biomedicíny a biochémie a dosahujú v tejto oblasti 

významné výsledky. 

Prostredníctvom projektu vznikne špičkové centrum CEMBAM,  ktoré 

sa sústredí na pritiahnutie špičiek v tkanivovom inžinierstve 

a pokrokové technológie v oblasti liečby reumatoidnej artritídy. 

V rámci konzorcia je zostavený tím žiadateľa a 7 partnerov. Nezávislý 

výskum a vývoj realizujú 4 partneri, priemyselný výskum 2 partneri 

a experimentálny vývoj 3 partneri. Výstupy míľnikov aktivít sa medzi 

sebou prelínajú a aktivity sa vzájomne dopĺňajú. 

Väčšina aktivít je realizovaná na oprávnenom území (Nitra, Piešťany, 

Košice), 2 aktivity sú realizované v Bratislavskom kraji. 

Projekt vytvorí príležitosti pre mladých vedcov do 35 rokov, medzi nimi 

aj doktorandov (12 osôb). Medzinárodné skúsenosti čerpá z know-how 

zahraničných expertov v oblasti tkanivového inžinierstva (2 experti). 

Výstupy 10 aktivít budú prezentované na medzinárodných fórach, v 23 

publikovaných článkoch, v 2 podaných patentových prihláškach a 1 

prihláške duševného vlastníctva. Po ukončení projektu sa zachovajú 

vytvorené pracovné miesta u žiadateľa aj partnerov (3,31 FTE). 1 

partner nadviazal spoluprácu so slovenským zahraničným vedcom, 

ktorého zapojí do projektu. Popri výsledkoch VaV, plánuje projekt 1 

spin-off, ktorý funkčne prepojí výskum na akademickej pôde 

s hospodárskym prostredím, ako priestor pre mladých začínajúcich 

podnikateľov s možnosťou uplatnenia sa na trhu v oblasti 

biomedicínskych inovácií. 

 

Názov projektu 5 Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných 

zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života 

NFP 10,7 mil. EUR 

Koordinátor Univerzita Komenského v Bratislave 

Partneri Podnikateľskí partneri: 

• Anima Group, s.r.o. 

• BIOHEM, spol. s r.o. 

• IPESOFT spol. s r.o. 

• Lambda Life a.s. 
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• MABPRO, a.s. 

• Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

Nepodnikateľskí partneri: 

• Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied,  

• Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,  

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  

• Žilinská univerzita v Žiline 

Celé konzorcium pozostáva z 11 výskumno-vývojových organizácií. 

Bližšie 

tematické/vedecké 

zameranie 

1. farmácia a lekárske vedy 

2. IKT 

Abstrakt Inovatívne postupy liečby pacientov so zhubnými onkologickými 

ochoreniami vyžadujú identifikovať v množine pacientov liečených 

doterajšími štandardnými postupmi tie podskupiny pacientov, ktorí 

môžu profitovať v rámci tzv. „precision medicine“ z cielenej 

(personalizovanej) liečby (PL), uznanej na úrovni európskych 

a národných regulačných autorít; podiel týchto podskupín je rôzny 

a pohybuje sa v závislosti od histologicky určeného typu zhubného 

nádoru jednotlivých orgánov v spektre od 20-95%. „Precision 

medicine“ umožňuje viesť celý terapeutický manažment pacienta 

počnúc určením diagnózy podľa pokroku v pochopení genetickej 

podstaty jeho nádorového ochorenia, čo sa označuje ako „genome-

driven oncology“. Podstatou tejto liečby je zábrana rastu nádoru 

intervenciou do rôznych signálnych dráh kancerogenézy, napr. 

blokovaním tzv. akčných driver-mutácií, resp. iných genetických 

aktivujúcich alterácií nádorových buniek prerušením onkogénnej 

signalizácie na úrovni extracelulárnych (napr. rastových) receptorov 

signalizácie, alebo intracelulárnych signalizačných domén (napr. 

tyrozínových kináz), čím sa dosiahne zástava rastu a delenia 

nádorových buniek, ich prechod do apoptózy a pod. Identifikácia 

„driver“ alterácie v nádore predstavuje prediktívny faktor cielenej „na 

mieru pacienta šitej“ liečby.  Súčasťou inovatívnych liečebných 

postupov je dnes aj re-definovaná imunoterapia, tzv. imuno-onkológia 

(ďalej I-O) zameraná na aktiváciu protinádorovej imunity. Kľúčovým 

prediktívnym faktorom I-O je identifikácia interakcie nádor - imunitný 

systém v oblasti mikroprostredia biopticky vyšetrovaného nádoru 

analýzou stavu tzv. kontrolných (strážnych) imunitných bodov (z angl. 

immune checkpoints) a ich ligandov, vyžadovaná pre liečbu tzv. 

inhibítormi strážnych bodov imunity. Tu dnes stúpa význam aj ďalších 

prediktívnych faktorov I-O, a to najmä tzv. nádorovej mutačnej nálože 
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(„tumor mutation burden“) a stavu mikrosatelitovej stability („MSS“), 

resp. nestability („MSI“).   

Determinácia prediktívnych faktorov pre každého pacienta vyžaduje 

komplexnú bioptickú analýzu tkaniva nádoru a podľa typu nádoru 

orientovanú molekulovo-genetickú analýzu nádorovej DNA - buď in 

situ, t.j. priamo v tkanive napr. imunohistochemickou (IHC) detekciou 

prediktívne relevantných proteínov („produktov“ genetickej alterácie), 

alebo detekciou genetických alterácií in situ-hybridizačnými 

technikami (FISH/CISH/dDISH), alebo analýzami dna, resp. RNA 

izolovanej z nádorového tkaniva. Súčasťou inovatívnych postupov sa 

stáva aj genetická analýza „produktov nádoru“ uvoľňovaných do krvi 

pacienta, akými sú nádorová DNA („cell-free tumor DNA“ - ctDNA), 

RNA, exozómy a v krvi cirkulujúce nádorové bunky (CTCs) 

prostredníctvom tzv. tekutej biopsie (liquid biopsy). Podľa doterajšej 

úrovne poznatkov je pre klinickú prax využiteľná najmä analýza ctDNA 

izolovanej z plazmy a CTCs, analýzy ostatných produktov sú 

v experimentálnej rovine. Aj oblasť analýzy CTC je však postupne 

rozširovaná, pričom kľúčovou sa stáva presnejšia cytometrická analýza 

vrátane rozlíšenia niektorých klinicky významných subpopulácii CTCs, 

napríklad cirkulujúcich kmeňových buniek (circulating stem cells - 

CSCs) s predpokladaným tumor iniciačným potenciálom. Vyšetrenie 

ctDNA je možné v „prvodiagnostike“ ochorenia (baseline) pri 

nedostatočnosti DNA izolovanej z nádorového tkaniva, ale najmä pri 

identifikácii  progresie alebo vzniku rezistencie na použitú cielenú 

liečbu, lebo predchádza klinickej či rádiologickej manifestácii 

progresie. Tekutá biopsia nemôže zatiaľ plne nahradiť analýzu DNA 

z tkanivovej biopsie, ale je k nej komplementárna. Jej výhodou je aj to, 

že v rámci nádorovej heterogenity predstavuje komplexnú genetickú 

informáciu zo všetkých ložísk nádoru, najmä pri metastatickom (MTS) 

rozseve – tzv. „systemic tumor burden“, že minimalizuje záťaž pacienta 

a ako neintervenčná metóda je aj nákladovo efektívna. 

Dôležitým krokom pri spracovaní vzoriek je izolácia ctDNA a CTC z 

tekutej biopsie. Inovatívne postupy analýz nádorovej DNA tkanivovej 

aj tekutej biopsie umožňujú detegovať prediktívne faktory cielenej 

liečby, aj keď problémom tejto detekcie je biologická komplexnosť 

nádoru, jeho premenlivosť v priebehu vzniku, progresie a jeho liečby. 

Tu okrem medzinádorovej heterogenity hrá úlohu aj vnútronádorová 

heterogenita, pričom  genómy rakovinových buniek nie sú stabilné a 

objavujú sa v nich získané nové alterácie a klony. V dôsledku 

selekčného tlaku cielenej liečby a (sub-)klonálnej evolúcie nádoru 
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vznikajú nové buď aktivujúce genetické alterácie, alebo alterácie 

podmieňujúce rezistenciu na použitú liečbu. Tie je nutné identifikovať 

aj pre zváženie ďalšej línie cielenej liečby alebo pre indikovanie 

imunoterapie. Implementácia vhodných metód analýzy nádorových 

buniek (vrátane postupov pre ich izoláciu z tekutej biopsie) 

mikroprostredia nádoru, miRNA, incRNA, cftDNA a konštrukcia 

vhodných algoritmov postupov analýz je dnes výsostne aktuálnym 

celosvetovým problémom aj vzhľadom k nedostatočnosti príslušných 

guidelines (snáď s výnimkou NSCLC), časovej, intelektuálnej 

a ekonomickej náročnosti týchto metód a ich interpretácií, ich rôznej 

senzitivity a špecificity. Veľkou výzvou je implementácia inovatívnych 

analýz tkanivových aj tekutých biopsií s použitím real-time PCR 

(kvantitatívnej –qPCR) alebo ešte citlivejších metód digitálnej PCR 

(ddPCR) či BEAMing alebo multiplexnej NGS s cieľom „skríningovej“ 

alebo senzitívnejšej identifikácie prediktívnych faktorov 

v prvodiagnostike alebo v priebehu ochorenia a odpovede 

na liečbu. Napriek stúpajúcej dostupnosti viacerých metód 

genetických analýz nádorového tkaniva a ctDNA sú tieto vyšetrenia len 

na začiatku dlhej cesty – na nej je potrebné verifikovať ich spoľahlivosť, 

ich zaradenie do procesu diagnostiky a manažmentu zhubných 

onkologických ochorení, overiť prínos kvantifikácie VAF (z angl. 

„variant allelic frequencies“), t.j. podielu mutovaných versus 

nemutovaných foriem daného genetického lokusu, dokázať ich 

prínosnosť pre pacientov pri predĺžení remisií ochorenia a celkového 

prežívania. Nami navrhovanou intervenciou by sme sa chceli podieľať 

na verifikácii diskutovaných metód v rámci vyššie uvedených procesov 

multiparametrických a multidisciplinárnych analýz vybraných solídnych 

nádorov – karcinómu prsníka (CaM, karcinómu pľúc (LC) 

a kolorektálneho karcinómu (CRC). 

Vzhľadom k tomu, že počas riešenia projektu bude k dispozícii veľké 

množstvo veľkoobjemových dát, ambíciou projektu je aj využiť tieto 

dáta v procesoch bioinformatiky, prediktívnych a simulačných analýz v 

tvorbe a aplikáciách výpočtových modelov, spolu s mechanizmami 

umelej inteligencie, neurónových sietí a strojového učenia pre 

podporu personalizovaného prístupu k terapii.  

Projekt má potenciálne vysoké sociálno-ekonomické dopady. 

Onkologické ochorenia patria medzi najčastejšiu príčinu úmrtí na 

Slovensku. Súčasťou projektu bude tvorba regionálnych prognóz 

výskytu onkologických ochorení, projekcia siete kapacít na liečbu 

týchto ochorení, ako aj projekcia perspektívnych výnosov 
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a národohospodárskych efektov v prípade zavedenia efektívnych 

liečebných postupov do klinickej praxe. Projektový tím pripraví 

regionálne prognózy počtov a vekovej štruktúry obyvateľstva 

v slovenských okresoch do roku 2040. Na základe prognóz starnutia 

populácie a environmentálnych korelátov špecifických typov 

onkologických ochorení budú vyhotovené projekcie výskytu 

onkologických ochorení na úrovni okresov a stanované potreby 

kapacít na diagnostiku a liečbu ochorení. Bude vytvorený 

ekonometrický model na odhadnutie národohospodárskych efektov 

vyplývajúcich z vyššej úspešnosti liečby onkologických ochorení 

v prípade zavedenia efektívnych liečebných postupov do klinickej 

praxe. 

 

Názov projektu 6 Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v 

medicíne (OPENMED) 

NFP 8,9 mil. EUR 

Koordinátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Partneri Podnikateľskí partneri 

• JUHAPHARM, s. r. o.,  

• MM MEDICAL s. r. o., 

Nepodnikateľskí partneri 

• Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied,  

• Technická univerzita v Košiciach,  

• Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

Celé konzorcium pozostáva zo 6 výskumno-vývojových organizácií. 

Bližšie 

tematické/vedecké 

zameranie 

1. farmácia a lekárske vedy 

2. chemické vedy a technológie 

3. materiálové inžinierstvo a nanotechnológie 

Abstrakt Konzorcium OPENMED (Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ), 

Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita veterinárskeho 

lekárstva a farmácie (UVLF), Neurobiologický ústav Biomedicínskeho 

centra SAV (NbÚ BMC SAV) a dvaja partneri z priemyselného sektora - 

MM MEDICAL s.r.o. a JUHAPHARM s.r.o.) si stanovilo za prioritné ciele 

projektu riešiť vybrané problémy diagnostiky a liečby onkologických, 

kardiovaskulárnych a vírusových ochorení, ochorení CNS a ochorení 

pohybového aparátu pri unikátnom využití potenciálu partnerov v 

projekte. Jedinečnosť a originalita projektu OPENMED spočíva v 

zmysluplnom využití multidisciplinárneho prostredia košických 

univerzitných a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré sú prepojené 

komplementárnymi expertízami v oblasti medicíny, prírodných a 
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technických vied a veterinárskeho lekárstva. Toto prepojenie 

v kombinácii s ambicióznym zámerom pre technologický transfer 

predstavuje unikátny ekosystém biomedicínskeho výskumu na 

Slovensku. Intenzívna interdisciplinárna spolupráca medzi partnermi 

projektu sa premietla do vytvorenia moderných oblastí výskumu 

spájajúcich jednotlivé nové biomedicínske odbory, konkrétne: i) 

nanomedicína a cielená terapia, ii) personalizovaná medicína a iii) 

regeneračná medicína a bunková terapia. Sme presvedčení, že celkový 

cieľ projektu, vytvorenie unikátneho eko-systému v konzorciu 

OPENMED pozostávajúceho z komplementárnej vedecko-výskumnej 

biomedicínskej infraštruktúry a vysokokvalifikovaného odborného 

personálu, povedie prostredníctvom aplikácie získaných výsledkov 

výskumu v praxi ku zlepšeniu diagnosticko-terapeutických prístupov v 

liečbe vyššie uvedených závažných civilizačných ochorení, a tým aj 

ku zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva. Tento cieľ významne 

koreluje so zámermi vyjadrenými v opise domény inteligentnej 

špecializácie „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“. 

 

Názov projektu 7 Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho 

syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s 

týmto syndrómom 

NFP 9,2 mil. EUR 

Koordinátor Univerzita Komenského v Bratislave 

Partneri Podnikateľskí partneri: 

• Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. 

• GENETON s.r.o. 

• POWERTEC s. r. o. 

• Slovgen s.r.o. 

Nepodnikateľskí partneri: 

• Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 

• Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied  

• MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. 

Celé konzorcium pozostáva z 8 výskumno-vývojových organizácií. 

Bližšie 

tematické/vedecké 

zameranie 

1. farmácia a lekárske vedy 

2. stroje, konštrukcie a zariadenia/technológie 

Abstrakt Cieľom projektu je výskum a vývoj v oblasti problematiky dedičných 

nádorov spôsobených Lynchovým syndrómom a predpokladaného 

genetického pozadia vyššieho výskytu vybraných typov nádorov v 

slovenskej populácii. Získané poznatky a ich následná implementácia 
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v podobe špecificky navrhnutého programu skríningu  ako aj 

centrálnej databázy konkrétnych pacientov s Lynchovým syndrómom 

budú základom pre efektívnejšiu prevenciu a manažment nádorových 

ochorení asociovaných s Lynchovým syndrómom a taktiež pomôžu pri 

navrhovaní vhodného skríningového programu pre našu populáciu. 

Významným cieľom projektu je aj vývoj prototypov nových menej 

invazívnych metód pre skríning prítomnosti nádoru na báze tekutej 

biopsie. Objasnenie významu genetickej zložky pri výskyte CRC na 

Slovensku, zavedenie moderných neinvazívnych screeningových 

vyšetrení a zadefinovanie vhodného skríningu v našej populácií bude 

mať za následok zníženie výskytu a úmrtnosti CRC a iných Lynch 

asociovaných nádorov, zvýšenie kvality života  a skrátenie 

práceneschopnosti, poklesu národných výdavkov na liečbu. V rámci 

projektu vznikne 30 publikácií vytvorených v rámci projektu, z toho 10 v 

odborných žurnáloch indexovaných v databázach Web of Science 

a/alebo Scopus a 6 publikácií v iných  databázach ako Web of Science 

Core Collection a/alebo Scopus; 5,09 FTE nových pracovných miest 

výskumných pracovníkov; 2 podané medzinárodné patentové 

prihlášky a 1 nárdoná patentová prihláška; teda 3 prihlášky registrácie 

práv duševného vlastníctva; 2 subjekty, ktoré podali žiadosť v rámci 

programov EÚ; 4 podporené účastí zahraničných výskumníkov a vznik 

spin-off subjektu. Predkladaný projekt tvorí vhodný mix renomovaných 

nepodnikateľských výskumných inštitúcií (Univerzita Komenského 

v Bratislave a 2 excelentné ústavy SAV – Ústav molekulárnej biológie 

a Chemický ústav, výskumne aktívna nezisková organizácia – MEDIREX 

GROUP ACADEMY n.o.), malých inovatívnych podnikov (Geneton, 

Powertec, Slovgen) a  Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní 

bratia. 

 

Doména inteligentnej špecializácie: Zdravé potraviny a životné prostredie 

Názov projektu 8 Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, 

Drive4SIFood 

NFP 9,8 mil. EUR 

Koordinátor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Partneri Podnikateľskí partneri: 

• McCarter a.s., 

• TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., 

Nepodnikateľskí partneri: 

• Slovenská technická univerzita v Bratislave,  

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  
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• Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

• Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied,  

• Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,  

Celé konzorcium pozostáva z 8 výskumno-vývojových organizácií. 

Bližšie 

tematické/vedecké 

zameranie 

1. Energetika 

2. potravinárska technológia 

3. rastlinná výroba, genetika rastlín a živočíchov 

Abstrakt Celkovým cieľom predkladaného projektu v rámci potravinového 

systému, je prostredníctvom vedeckovýskumných činností rozšíriť 

poznatky a lepšie porozumieť daným témam v oblasti vývoja 

kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín a ich následného 

environmentálneho a energetického spracovania. Dôsledkom týchto 

vedeckovýskumných činností bude  potenciál pre využitie takýchto 

poznatkov v zmysle udržateľného zdravia konzumentov 21. storočia s 

prihliadnutím na vulnerabilné skupiny obyvateľov, pričom šírenie 

výsledkov bude realizované na nevýlučnom a nediskriminačnom 

základe, a to prioritne prostredníctvom výuky a publikovania 

vedeckých článkov. Nosnou znalostnou oblasťou je potravinárska 

technológia. 

K naplneniu celkového cieľa významne prispievajú aj 3 prierezové ciele: 

1. orientovať projekt s prihliadnutím na zraniteľné skupiny 

obyvateľstva a ich špecifické potreby a to v súlade s dodržiavaním 

etických princípov. 

2. orientovať projekt na vedeckovýskumné činnosti zamerané na 

využívanie environmentálnych aspektov v potravinárstve 

3. Posilniť medzinárodnú pozíciu vedecko-výskumných kapacít v 

priestore ERA (European Research Area) 

Projekt sa realizuje prostredníctvom 15 aktivít: 

1. Zachovanie zdravej pôdy pre produkciu zdravých potravín (NV95) 

2. Molekulárno-genetické hodnotenie potravinových zdrojov a 

potravín na podporu inteligentných riešení personalizácie 

výživových požiadaviek (NV95) 

3. Rizikové, dubiózne a protektívne faktory vo vzťahu k bezpečnosti 

potravín (NV95) 

4. Progresívne technológie pre potraviny s vysokou pridanou 

hodnotou a pozitívnym účinkom na ľudské zdravie (NV95) 

5. Progresívne riešenia využitia biomasy v biohospodárstve (NV95) 

6. Ekonomické a právne aspekty zdravých potravín (NV95) 

7. Potravinový inkubátor ako nástroj na podporu vývoja inovatívnych 

potravín (NV95) 
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8. Moderné systémy a procesy pre konkurencieschopnú produkciu 

bezpečných potravín (NV100) 

a. Moderné systémy a procesy pre konkurencieschopnú 

produkciu bezpečných potravín (NV100) - flexibilita 15% 

9. Procesy a technológie pre vyššie zhodnotenie biomasy 

a potravinových odpadov (NV100) 

a. Procesy a technológie pre vyššie zhodnotenie biomasy 

a potravinových odpadov (NV100) -flexibilita 15% 

10. Nové prístupy k znižovaniu spotreby antibiotík vo výžive zvierat 

v kontexte posilnenia potravinovej bezpečnosti a kvality potravín 

(NV95) 

11. Nové funkčné potraviny na báze konceptu potencovaných 

probiotík na podporu zdravia človek (NV95) 

12. Vývoj nových druhov potravín a nápojov s pozitívnym účinkom na 

zdravie spotrebiteľov (NV95) -flexibilita 15% 

13. Láskavec ako inovatívny genetický zdroj (NV100) 

14. Využitie biologicky aktívnych látok z ovocia, zeleniny a bylín 

aplikáciou asepticky balených nápojov s pozitívnym účinkom na 

ľudské zdravie (EV50) 

15. Implementácia nových vedeckých poznatkov v priemyselnom 

výskume progresívnych funkčných potravín (PV75) 

 

Názov projektu 9 Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný 

status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych 

biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu 

(NUKLEUS) 

NFP 7,6 mil. EUR 

Koordinátor SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. 

Partneri Podnikateľskí partneri: 

• DEWEX, s.r.o., 

Nepodnikateľskí partneri: 

• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

• Centrum vedecko-technických informácií SR, 

• Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,  

Celé konzorcium pozostáva z 5 výskumno-vývojových organizácií. 

Bližšie 

tematické/vedecké 

zameranie 

1. živočíšna výroba 

Abstrakt Predložený projekt je zameraný na zvýšenie genetickej 

hodnoty, zlepšenie zdravia a pohody hovädzieho dobytka. So 
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zámerom zabezpečiť komplexné systémové riešenia je vytvorené 5-

členné konzorcium z 3 subjektov verejného výskumného sektora - SPU 

v Nitre, NPPC a CVTI SR a 2 subjektov 

podnikateľského výskumného sektora - SBS, a.s. (žiadateľ) a DEWEX, 

s.r.o.. Konzorcium pokrýva celú šírku riešenej problematiky (riadená 

reprodukcia, zlepšovanie genofondu, výživy, ustajnenia a welfare 

zvierat, kvality produkcie a tvorba databáz).  

 

Názov projektu 10 Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie 

geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre 

zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov 

NFP 9,7 mil. EUR 

Koordinátor Národné lesnícke centrum 

Partneri Podnikateľskí partneri: 

• YMS, a.s., 

Nepodnikateľskí partneri: 

• Technická univerzita vo Zvolene,  

• Univerzita Komenského v Bratislave,  

• Žilinská univerzita v Žiline 

Celé konzorcium pozostáva z 5 výskumno-vývojových organizácií. 

Bližšie 

tematické/vedecké 

zameranie 

1. lesné hospodárstvo 

2. IKT 

 

Abstrakt Strategickým cieľom predkladaného projektu s názvom je vytvorenie 

dlhodobého excelentného výskumného, vývojového a inovačného 

ekosystému v oblasti geopriestorových informačno-komunikačných 

technológií na báze aktívneho partnerstva medzi štátnym a verejným 

sektorom výskumu a vývoja a priemyselným sektorom. Ambíciou 

projektu je pracovať na skvalitňovaní vysokošpecializovaných 

inžinierskych procesov, nevynímajúc zdokonaľovanie prostriedkov 

vstupujúcich do procesov spojených s ich vyhodnotením a finálnym 

spracovaním, tak aby sa zabezpečila čo najvyššia účelnosť pre potreby 

koncových užívateľov. 

Stanovený cieľ bude zabezpečený prostredníctvom týchto aktivít: 

1. Vývoj metodík, postupov spracovania rozsiahlych súborov údajov 

(geopriestorové big data) získaných aplikáciou najmodernejších 

bezkontaktných technológií pozemného a leteckého diaľkového 

prieskume zeme a výskum potenciálu ich uplatnenia v rôznych 

oblastiach. 
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2. Sledovanie zmien krajinnej štruktúry, hodnotenie zmien v lesných 

ekosystémoch pomocou výskumných stacionárov, sledovanie 

klimatickej zmeny v prírodných rezerváciách, aplikácie metód 

dendrochronológie v lesníctve 

3. Racionalizácia mapovania, identifikácia stavu lesa, optimalizácia 

manažmentu zveri a obhospodarovania lesov s využitím 

progresívnych technológií diaľkového prieskumu zeme. 

4. Výskum multidimenzionálneho hodnotiaceho systému pre 

podporu lesného hospodárstva 

5. Výskum a vývoj v oblastiach environmentálnej analýzy vlastností 

vzdušného prostredia nad lesným územím a v oblastiach 

pozemného prieskumu vybraných častí infraštruktúry lesného 

prostredia 

Vo vzťahu k znalostným oblastiam domény Zdravé potraviny a životné 

prostredie je projekt previazaný na: 

• progresívne technológie získavania informácií a podpory 

rozhodovania v lesníctve, 

• technológie a systémy znižovania rizík pri zabezpečovaní 

produkčných funkcií poľnohospodárskej pôdy a lesov 

súvisiacich s klimatickou zmenou. 

 

Názov projektu 11 Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy 

budúcnosti 

NFP 10,9 mil. EUR 

Koordinátor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 

Partneri Podnikateľskí partneri: 

• AGB Beňuš, družstvo,  

• Agromart, a.s.,  

• GET group, s.r.o.,  

• Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce,  

• ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o.,  

• ZELSEED spol. s r.o. 

Nepodnikateľskí partneri: 

• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,  

• Univerzita Komenského v Bratislave,  

• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola, 

 Celé konzorcium pozostáva z 10 výskumno-vývojových organizácií. 

Bližšie 

tematické/vedecké 

zameranie 

1. potravinárska technológia 

2. rastlinná výroba, genetika rastlín a živočíchov 

3. živočíšna výroba 
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Abstrakt Predmetom projektu je výskum a vývoj zameraný na koncept tzv. 

inteligentného farmárstva (smart farming) a 

agropotravinárskej  produkcie s vysokou pridanou hodnotou.  Projekt 

je zameraný na tvorbu  poznatkovej a inovačnej bázy pre udržateľnú a 

konkurencieschopnú  primárnu poľnohospodársku produkciu. Cieľom 

je poskytnúť pokročilé nástroje k tvorbe riešení "na mieru" (tailor made 

solutions). Projekt je založený na báze efektívneho partnerstva  10 

partnerov, aktívnej kooperácie výskumných inštitúcií partnerov z 

priemyslu (6), univerzít (3) a univerzitných vedeckých parkov (2).  

Projekt bude generovať originálne vedecké poznatky, inovatívne 

prístupy a  technologické riešenia potenciálne aplikovateľné v praxi. 14 

výskumných  aktivít projektu (nezávislý výskum a vývoj, priemyselný 

výskum a  experimentálny vývoj) vertikálne pokrýva 

produkčný  agropotravinársky reťazec od zdrojov po produkciu - pôda, 

rastliny, živočíchy, potraviny, biomasa) k návrhu 

inovatívnych  produktov, možností zužitkovania/spracovania až po 

pilotné modely,  funkčné prototypy s cieľom zvýšenia pridanej hodnoty 

primárnej produkcie a efektívneho zužitkovania prírodných zdrojov 

biomasy s implementáciou princípov obehového hospodárstva a 

biohospodárstva. Riešením projektu budú vytvorené podmienky  pre 

posilnenie výskumnej spolupráce  (verejných a súkromných partnerov, 

posilnenie excelentnosti výskumu (plánovaných viac ako 100 

vedeckých publikácií, 14 originálnych výsledkov duševného 

vlastníctva), zapojenie (4) špičkových zahraničných odborníkov do 

výskumu. Realizácia projektu je alokovaná proporcionálne v regiónoch 

Slovenska, niektoré aktivity budú realizované priamo v menej 

rozvinutých regiónoch.  

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát z ITMS2014+ 
 

Analýza merateľných ukazovateľov v rámci týchto 11 projektov potvrdila, že tento typ projektov 

má mimoriadny potenciál pozitívnych efektov, ktoré od podpory vedy z verejných zdrojov, 

očakáva aj verejnosť. Nasledujúca tabuľka ukazuje podiel, akým sa 11 projektov dlhodobého 

strategického výskumu a vývoja podieľa na plánovaných pozitívnych efektoch v rôznych 

oblastiach. 
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Tabuľka 25 Sumárna plánovaná hodnota všetkých typov merateľných ukazovateľov v rámci 
dopytových projektov podporených Výskumnou agentúrou (plánované hodnoty) 

Názov merateľného ukazovateľa Merná 

jednotka 

Plánovaná 

hodnota 

Z toho 

plánovaná 

hodnota – 

DSV 

projekty 

Typ 1: Merateľné ukazovatele týkajúce sa ľudských zdrojov 

Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v 

zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej 

infraštruktúry 

počet 184 76 

Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo 

vybudovaných zariadeniach výskumnej 

infraštruktúry 

počet 61 20 

Počet nových výskumných pracovníkov v 

podporovaných subjektoch/podnikoch 

FTE 268,11 98,55 

 

Typ 2: Merateľné ukazovatele týkajúce sa publikačných výstupov 

Počet publikácií vytvorených v rámci projektu počet 2031 584 

Počet publikácií subjektov zo SR v databázach 

Web of Science Core Collection a SCOPUS 

vytvorených v rámci projektu 

počet 483 254 

Počet publikácií subjektov zo SR v iných 

databázach ako Web of Science Core Collection a 

SCOPUS 

počet 409 256 

Typ 3: Merateľné ukazovateľ týkajúce sa prístrojovej výskumnej infraštruktúry 

Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a 

modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry 

EUR 73 750 

016 

7 556 538  

 

Typ 4: Merateľné ukazovatele týkajúce sa aplikovaného výskumu a vývoja a aktivít 

s inovačným potenciálom a spolupráce nepodnikateľských a podnikateľských 

výskumných inštitúcií 

Finančná podpora poskytnutá na podporu a 

registráciu práv duševného vlastníctva 

EUR 246 882  103 962 

Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi 

inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym 

sektorom 

počet 24 23 

Počet podaných patentových prihlášok počet 82 31 

Počet prihlášok registrácie práv duševného 

vlastníctva 

počet 186 61 

Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov počet 11 9 

Typ 5: Merateľné ukazovatele týkajúce sa medzinárodnej spolupráce 
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Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo 

zahraničia 

počet 43 8 

Počet podporených účastí zahraničných 

výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej 

inštitúcie 

počet 199 39 

Typ 7: Ostatné merateľné ukazovatele 

Počet podporených výskumných inštitúcií počet 246 71 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát z ITMS2014+ 
 

V roku 2020 prebiehala administratívna kontrola prijatých projektov aj v zostávajúcich dvoch 

výzvach na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – v doménach Priemysel 

pre 21. storočie a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. Nakoniec už k realizácii 

odborného hodnotenia nedošlo a MŠVVaŠ SR sa rozhodlo tieto 2 výzvy zrušiť. Oznámenie 

o zrušení týchto dvoch výziev bolo zverejnené dňa 14. januára 2021, pričom ako hlavný dôvod 

bola uvedená pandémia ochorenia COVID-19 a potreba realokácie zdrojov na iné účely. 

Ďalším dôvodom bola obava z nevyčerpania zdrojov.  

Faktom je, že pôvodne schválený OP VaI počítal s tým, že projekt na podporu dlhodobého 

strategického výskumu a vývoja je aktivita trvajúca 7-10 rokov. Pokiaľ by boli projekty v rámci 

uvedených dvoch výziev vyhodnotené do konca roku 2020, tak by implementácia projektov 

trvala 2,5 roka – do júna 2023 – čo samozrejme nemohlo postačovať na uspokojivé riešenie 

týchto projektov ani z pohľadu ich obsahu ale ani z pohľadu čerpania zazmluvnenej alokácie.  

Avšak legislatíva Európskej únie v oblasti EŠIF umožňuje riešiť takéto situácie formou tzv. 

fázovania projektov medzi dvoma programovými obdobia. Obdobným spôsobom sa riešila 

situácia pre 6 univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier na rozhraní programových 

období 2007-2013 a 2014-2020. Problematika fázovania projektov medzi programovými 

obdobiami 2014-2020 a 2021-2027 – a to práve z dôvodu pandémie COVID-19, keď sa mnohé  

projekty podporené zo zdrojov EŠIF nedarilo implementovať podľa plánovaného 

harmonogramu. Aj z uvedeného dôvodu sa v novej legislatíve upravujúcej podmienky pre EŠIF 

upravuje možnosť fázovania z pohľadu minimálneho limitu pre rozpočet oprávnených 

projektov – tento bol znížený na 5 mil. EUR. 

Projekty dlhodobého strategického výskumu a vývoja z pohľadu svojej podstaty sú príkladom 

dobrej medzinárodnej praxe pre kolaboratívny výskum rôznych typov výskumných inštitúcií. 

Tento typ projektov je podporovaný prakticky v každom členskom štáte EÚ, ako aj 

v celoeurópskych programoch, vrátate Rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj. 

V prípade snahy akcelerovať a podporiť výskumno-vývojovú spoluprácu medzi podnikateľským 

sektorom a štátnym/verejným, vysokoškolským a neziskovým sektorom  - alternatíva k tomuto 

typu projektov neexistuje a je preto zrejmé, že tento typ projektov bude podporovaný aj 

v programovom období 2021-2027.  
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Berúc do úvahy vyššie uvedené bolo vhodnejším riešením predložené projekty v uvedených 

dvoch výzvach vyhodnotiť a tie najlepšie podporiť a umožniť im implementáciu v plnej miere 

prostredníctvom využitia fázovania naprieč dvoma programovými obdobia. Toto riešenie by 

umožnilo v tak dôležitých oblastiach, ako je priemysel a digitálne technológie, začať 

implementovať dlhodobý kolaboratívny výskum a vývoj už v roku 2021. Tým, že boli tieto výzvy 

namiesto toho zrušené, tak sa realizácia tohto typu projektov opätovne posunula o minimálne 

2 roky a z uvedeného dôvodu musíme konštatovať, že kolaboratívny výskum v týchto 

oblastiach sa v rokoch 2016-2023 nepodporoval a toto obdobie prakticky vo väčšej miere 

na Slovensku neexistoval.  

 

Tabuľka 26 Príklad stratených príležitostí v oblasti pridanej hodnoty z dôvodu nezazmluvnenia 
DSV projektov vo všetkých 5 doménach inteligentnej špecializácie (merané prostredníctvom 
vybraných merateľných ukazovateľov) 

Názov merateľného ukazovateľa Merná 

jednotka 

Plánovaná 

hodnota – 

zazmluvnené 

DSV projekty 

Odhadovaná 

hodnota – 

zrušené DSV 

výzvy 

Typ 1: Merateľné ukazovatele týkajúce sa ľudských zdrojov 

Počet nových výskumných pracovníkov v 

podporovaných subjektoch/podnikoch 

FTE 98,55 

 

157,68 

Typ 2: Merateľné ukazovatele týkajúce sa publikačných výstupov 

Počet publikácií vytvorených v rámci projektu Počet 584 934 

Počet publikácií subjektov zo SR v databázach 

Web of Science Core Collection a SCOPUS 

vytvorených v rámci projektu 

Počet 254 406 

Počet publikácií subjektov zo SR v iných 

databázach ako Web of Science Core Collection 

a SCOPUS 

Počet 256 409 

Typ 4: Merateľné ukazovatele týkajúce sa aplikovaného výskumu a vývoja a aktivít 

s inovačným potenciálom a spolupráce nepodnikateľských a podnikateľských výskumných 

inštitúcií 

Počet podaných patentových prihlášok Počet 31 49 

Počet prihlášok registrácie práv duševného 

vlastníctva 

Počet 61 97 

Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov Počet 9 14 

Typ 5: Merateľné ukazovatele týkajúce sa medzinárodnej spolupráce 

Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo 

zahraničia 

Počet 8 12 
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Počet podporených účastí zahraničných 

výskumníkov v projektových aktivitách 

slovenskej inštitúcie 

počet 39 62 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát z ITMS2014+ 
 

Alokácia zrušených výziev bola na úrovni 155 mil. EUR (EÚ zdroj). Predpokladané zazmluvnené 

NFP pre účely tejto analýzy projektujeme v hodnote 170 mil. EUR – čo predstavuje NFP 

a k tomu pridané zdroje štátneho rozpočtu v hodnote 10%. Ide odhadovanú hodnotu, ktorá 

vychádza z toho, že v rámci DSV výziev boli projektové konzorciá zložené zo všetkých typov 

výskumných inštitúcií – podnikateľských aj nepodnikateľských.  

Zazmluvnené DSV projekty majú hodnotu 105 mil. EUR. Pokiaľ zoberieme do úvahy 

predpokladanú hodnotu NFP projektov v rámci DSV výziev v doménach Priemysel pre 21. 

storočie a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel na úrovni 170 mil. EUR (čo je 1,6 násobok 

hodnoty toho, čo bolo zazmluvnené v tomto type výziev), keďže objem žiadaného NFP 

prevyšoval výrazne alokáciu týchto výziev, tak je možné jednoduchým spôsobom naprojektovať 

hodnoty ukazovateľov aj pre tieto 2 zrušené výzvy a zistiť, o aké hodnoty merateľných 

ukazovateľov Slovensko v tejto oblasti prišlo.  

Berúc do úvahy vyššie uvedené, je možné skonštatovať, že v prípade, ak by ukončil proces 

hodnotenia vo všetkých DSV výzvach, tak by to Slovensku prinieslo: 

• v oblasti vytvorených nových pracovných miest výskumníkov meraných FTE 256 

pracovných miest – pričom zrušením dvoch výziev Slovensko takto prišlo o 157 

pracovných miest; 

• v oblasti publikačných výstupov mohlo 5 DSV výziev vygenerovať 1 518 kvalitných 

publikačných výstupov – pričom zrušením dvoch výziev sa vygeneruje o 934 

publikačných výstupov menej; 

• v oblasti ochrany duševného vlastníctva mohlo 5 DSV výziev vygenerovať 80 

patentových prihlášok – pričom zrušením dvoch výziev bude z tohto typu projektov 

predložených o 49 patentových prihlášok menej, 

• v oblasti priameho ekonomického benefitu/podpory podnikania – mohlo následkom 

realizácie DSV projektov v rámci všetkých piatich výziev vzniknúť 24 spin-off podnikov – 

pričom zrušením dvoch výziev bude založených o 14 takýchto podnikateľských 

subjektov menej. 

Uvedená úvaha sa týka len oficiálnych merateľných ukazovateľov. Slovensko ale súčasne prišlo 

aj o ďalšie potenciálne pozitívne efekty z tohto typu projektov, pričom sa mimoriadne 

negatívny efekt musíme považovať skutočnosť, že v dvoch mimoriadne dôležitých doménach 

inteligentnej špecializácie Slovenska – Priemyslu pre 21. storočie a Digitálneho Slovenska – sa 

v celom programovom období 2014-2020 nebude vôbec realizovať takýto spoločný typ 

strategického výskumu. Berúc do úvahy konkrétne časové obdobie, to znamená prerušenie 

realizácie spoločného kolaboratívneho výskumu na obdobie 8 rokov. 
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Príloha 11: Pohľad konkrétneho podnikateľského subjektu na prínosy 

a aktuálnu situáciu v podpore výskumu a vývoja zo zdrojov EŠIF 

 

Do realizácie výskumno-vývojových aktivít podporených zo zdrojov EŠIF sa v oboch 

programových obdobiach – 2007-2013 ako aj 2014-2020 zapájali aj podnikateľské výskumné 

organizácie. Pre tieto typy organizácií boli možné 2 typy účasti na výskumno-vývojových 

aktivitách: 

1. Priama účasť v projekte ako prijímateľ, resp. partner prijímateľa – v projektoch zameraných 

na podporu individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier; 

2. Spolupráca na výskumno-vývojovom projekte vo forme dodávateľa zmluvného 

výskumu/odborných služieb. 

V rámci programového obdobia 2007-2013 tento systém podpory fungoval pomerne 

spoľahlivo a  zúčastnené podnikateľské subjekty v rámci realizácie týchto aktivít mali aj 

zodpovedajúce prínosy pre ich fungovanie – či už v podobe nového duševného vlastníctva 

a následne nových tovarov a služieb, ktoré zvýšili tržby daného podniku alebo v podobe 

vytvorenia dlhodobejších partnerských vzťahov s inými výskumnými inštitúciami, čo pomohlo 

generovať nové projektové príležitosti. Tieto pozitívne efekty mali prirodzene vplyv aj 

na stabilizáciu pracovných pozícií výskumníkov v podnikateľskom sektore, resp. vytváranie 

nových pracovných miest pre výskumníkov.  

V rámci konkrétneho príkladu podnikateľskej výskumnej organizácie bolo zámerom osloviť 

takú inštitúciu, ktorá: 

• bola aktívna v predkladaní, ako aj implementácii výskumno-vývojových projektov v PO 

2007-2013, 

• mala skúsenosti aj s realizáciou zmluvného výskumu pre prijímateľa výskumno-

vývojového projektu v programovom období 2007-2013 a/alebo 2014-2020, 

• mala skúsenosti s predkladaním výskumno-vývojových projektov v PO 2014-2020, 

• mala skúsenosti s predkladaním, ako aj implementáciou medzinárodných výskumno-

vývojových projektov. 

Týmito kritériami bolo zabezpečené, že konkrétny príklad podnikateľského subjektu bude 

relevantný pre účely analýzy a poskytne reakciu na obe programové obdobia. V súlade s vyššie 

uvedenými kritériami bola oslovená spoločnosť VUJE, a. s., ktorá má vo všetkých 4 vyššie 

uvedených bodoch relevantné skúsenosti. 

Skúsenosti z PO 2007-2013 
Spoločnosť VUJE, a. s., v rámci PO 2007-2013 v rámci podpory z OP VaV realizovala 3 projekty: 

1. Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti 
(ITMS:26220220171), akronym SEIZMICITA 
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Úspešnou realizáciou výskumných aktivít projektu SEIZMICITA bolo vytvorené spoločné 

výskumné pracovisko VUJE a SjF STU, bola vybudovaná výskumná infraštruktúra a následne 

realizované výskumné aktivity v rámci seizmických skúšok. Realizáciou projektu obaja partneri 

získali skúsenosti pre ďalšiu prax, vytvorené partnerstvo viedlo k ďalšej spolupráci v oblasti 

seizmických skúšok, ktoré boli počas doby udržateľnosti (hoci len v malej miere - nekomerčne) 

realizované na seizmickej stolici STU zakúpenej v rámci projektu SEIZMICITA, po skončení 

doby udržateľnosti (05/2021) projektu predpokladáme v spolupráci s STU realizovať 

seizmické skúšky aj na komerčnej báze vo väčšej miere. 

Projekt podporil viacerých doktorandov, ktorých témy dizertačných prác úzko súviseli 

s realizovaným projektom. Výsledky projektu boli diseminované na rôznych domácich aj 

zahraničných vedeckých fórach, spoločné výskumné pracovisko existuje doteraz. 

2. Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR (ITMS: 26220220077), akronym 
BEZPEČNOSŤ 

V tomto projekte boli realizované viaceré aktivity na rôzne témy v oblasti energetickej 

bezpečnosti SR. Partnerom projektu bola STU, konkrétne fakulty MTF a FEI STU. 

V rámci projektu spolupracovala MTF STU na riešení aktivity 1)  Nové prístupy k zhodnoteniu 

reálnej degradácie konštrukčných materiálov a elektrických častí blokov JE, FEI STU – Ústav 

elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechnicky spolupracoval na realizácii aktivity 2) Zníženie 

strát elektrickej energie v sieťach vysokého a veľmi vysokého napätia, FEI STU – Ústav 

jadrového a fyzikálneho inžinierstva spolupracoval na realizácii aktivity 3)  Návrh nového 

jadrového paliva a spôsob kontroly jeho charakteristík.   

Výsledky projektu prispeli k vyriešeniu v tej dobe otvorených otázok vo viacerých oblastiach 

jadrovej energetiky, vytvorené partnerstvá pretrvávajú, aj v súčasnej dobe sú využívané 

zariadenia zakúpené v rámci projektu BEZPEČNOSŤ, naďalej sa naša spoločnosť s STU  

zúčastňuje na príprave a realizácii spoločných projektov (APVV, H2020 – EURATOM), zapájala 

sa spoločne s STU aj do prípravy projektov cez výzvy Výskumnej agentúry. 

3. Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí (ITMS: 
26220220145), akronym POLIA 

Tento projekt bol úspešne realizovaný v spolupráci s TUKE.  Cieľom projektu bolo sprístupniť 

mapy expozície elektromagnetických polí (EMP) pre vybrané mestá SR. Pre tento účel bola 

vytvorená webstránka http://www.emp.vuje.sk/. Projekt mal značnú odozvu aj vo verejnosti, 

keď ľudia videli naše autá označené názvom projektu v teréne, posielali nám otázky ohľadne 

našich vykonávaných činností, poskytovali sme informácie samosprávam i laickej verejnosti. 

V rámci projektu bolo vytvorených viacero nových pracovných miest, viacero miest bolo vďaka 

realizácii projektu udržaných, do projektu bolo zapojených viacero  doktorandov, výsledky boli 

publikované odbornej verejnosti.  
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Spoločnosť VUJE, a. s., v rámci PO 2007-2013 bola aj v pozícii realizátora zmluvného výskumu: 

1. V rámci OP VaV sa spoločnosť VUJE podieľala aj na realizácii časti výskumných aktivít 

projektu „Výskumné centrum ALLEGRO“ (ITMS204+: 26220220198), kde v rámci 

zmluvného výskumu pre SAV realizovala činnosti v oblasti Výskumu bezpečnostného 

konceptu a dizajnu systémov reaktora štvrtej generácie ALLEGRO. Výsledky zmluvného 

výskumu boli odberateľovi odovzdané po posúdení nezávislou komisiou posudzovateľov. 

V rámci projektu Výskumné centrum ALLEGRO bola na viacerých pracoviskách viacerých 

ústavov SAV a STU vybudovaná unikátna infraštruktúra Výskumného centra ALLEGRO 

(http://www.vca.sav.sk/). VUJE dlhodobo spolupracuje na vývoji konceptu tohto rýchleho 

plynom chladeného reaktora s medzinárodnými výskumnými inštitúciami z Poľska, 

Maďarska, Českej republiky a Francúzska. Pre tento účel bolo založené aj „V4G4 Centre of 

excellence“ zložené z výskumných inštitúcií krajín V4. VUJE v tejto oblasti realizovalo 

viacero výskumných medzinárodných projektov v rámci 7RP a H2020, kde boli využité 

skúsenosti a výsledky realizovaného zmluvného výskumu. 

   

V minulosti realizované projekty v rámci OP VaV  v PO 2007-2013 priniesli mnohé 
pozitívne výsledky, ktoré boli uplatnené v priemyselnej alebo hospodárskej praxi, v rámci 

projektov boli vybudované unikátne výskumné infraštruktúry, projekty vytvorili mnohé 

partnerstvá, vytvorilo sa viacero nových pracovných miest, boli podporení doktorandi, 

publikované boli mnohé vedecké články. 

Výsledky všetkých realizovaných projektov spoločnosti VUJE, a. s., boli uplatnené 

v hospodárskej praxi. Či už boli použité priamo VUJE, a. s., ako realizátorom, alebo výsledky 

projektov pomohli následne VUJE, a. s., realizovať komerčné zákazky, pretože otvorené 

výskumné otázky boli zodpovedané v rámci realizácie projektov a následne mohli výskumníci 

z VUJE, a. s., na základe týchto skúseností realizovať iné úlohy pre prax. 

UDRŽATEĽNOŤ PROJEKTOV REALIZOVANÝCH V RÁMCI PO 2007-2013  
VUJE, a.s.,  neustále vyvíja aktivity na zabezpečenie udržateľnosti v minulosti realizovaných 

projektov ako aj na zabezpečenie financovania výskumu v oblasti otvorených otázok jadrovej 

energetiky. V období rokov 2015-2020 sa aktívne zapájala do prípravy projektov v rámci výziev 

APVV, Výskumnej agentúry, Ministerstva hospodárstva SR, ale aj v rámci výziev HORIZON 2020 

– EURATOM.  

Viaceré výskumné úlohy financuje VUJE, a.s., z vlastných zdrojov.   

Do všeobecných výziev APVV VUJE ako žiadateľ alebo partner za posledných 5 rokov podalo 

25 projektov z ktorých 5 bolo financovaných a úspešne realizovaných. 

Udržateľnosť projektu SEIZMICITA: Projekt SEIZMICITA viedol k ďalšej spolupráci so SjF 

STU v rámci predloženého, schváleného a následne úspešne realizovaného a ukončeného 

projektu APVV-15-0630 „Rozšírenie platnosti výpočtových štandardov pre návrh seizmicky 

odolných nádrží naplnených kvapalinou, z hľadiska bezpečnosti v JE a iných priemyselných 
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oblastiach“, kde sa riešili iné ďalšie typy seizmických skúšok, v rámci projektu bola využívaná 

seizmická stolica STU zakúpená v rámci projektu SEIZMICITA. V rámci projektu SEIZMICITA 

bolo riešených aj niekoľko diplomových a doktorandských prác. Realizácia projektu bola 

úspešne ukončená v roku 2018. 

Výskum v tejto oblasti mal byť rozšírený a prehĺbený aj v rámci projektu BETA (NFP313010B759 

výzva PVVC na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier z roku 2016 – pozri nižšie 

skúsenosti z PO 2014-2020). 

Udržateľnosť projektu BEZPEČNOSŤ: V období udržateľnosti projektu BEZPEČNOSŤ boli 

viackrát na zabezpečenie udržateľnosti podané projekty v rámci APVV, vždy boli vyhodnotené 

ako odporučené na financovanie, ale v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov, 

financované neboli. Aj v roku 2020 bol podaný spoločný projekt VUJE a STU na APVV, znova 

nie je podporený kvôli nedostatku finančných prostriedkov, hoci bol veľmi vysoko hodnotený. 

Udržateľnosti aktivity 3) projektu BEZPEČNOSŤ: Výsledky realizovanej aktivity boli 

uplatnené v praxi a viedli k následnej spolupráci s UNIZA v rámci schváleného a v súčasnosti 

úspešne ukončeného projektu APVV-15-0464 - ZUPPS – Zvýšenie účinnosti prenosu elektrickej 

energie v PS SR, ktorým bola zabezpečená udržateľnosť výskumu v tejto oblasti. Partnerstvo 

s FEI STU malo byť posilnené a prehĺbené v rámci projektu BETA (NFP313010B759 výzva PVVC 

na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier z roku 2016 – pozri nižšie skúsenosti 

z PO 2014-2020). 

V rámci udržateľnosti projektu POLIA bol zo zdrojov APVV schválený a v súčasnosti je 

realizovaný projekt LIFE – „Biokompatibilita a objektivizácia elektromagnetického poľa 

sieťovej frekvencie v husto osídlených oblastiach“ kde VUJE spolupracuje na projekte spolu 

s UNIZA a UK v Bratislave. 

Udržateľnosť projektov riešených v PO 2007-2013, ale hlavne rozšírenie výskumných činností 

o nové aktivity vyplývajúce z potrieb praxe, sa VUJE, a.s., snažilo zabezpečiť aj prostredníctvom 

pripravovaných projektov v rámci PO 2014-2020, pretože vlastné zdroje, alebo poskytnuté 

zdroje z  APVV na financovanie výskumných potrieb v jadrovej energetike nie sú ani zďaleka 

dostatočné. Žiaľ, ako sa ukázalo, APVV bolo v období rokov 2016-2020 jediným externým 

zdrojom financovania našich výskumných aktivít (mimo projektov v rámci HORIZON 2020), 

keďže všetky nami podané projekty v rámci výziev Výskumnej agentúry boli zrušené, resp. 

jeden projekt bol po mesiaci realizácie ukončený kvôli vylúčeniu výzvy z financovania EŠIF.  

Skúsenosti z PO 2014-2020 
V rámci PO 2014-2020 bol po schválení OP VaI Európskou komisiou zo strany výskumných 

inštitúcií dôvod na pozitívne očakávania. Berúc do úvahy obsah OP VaI a navrhnuté aktivity, 

ktoré mali byť podporené, podnikateľské subjekty právom očakávali, že financovanie ich 

výskumno-vývojových aktivít bude mať kontinuitu – či už v podobe podpory individuálnych 

priemyselných výskumno-vývojových centier, alebo v podobe nového typu kolaboratívnych 
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projektov zameraných na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja. V dobrej 

viere v systém podpory výskumno-vývojových projektov z prostriedkov EŠIF, VUJE, a. 

s., za posledných 5 rokov podalo (ako žiadateľ alebo partner) na VA 7 projektov. 

Konkrétne išlo o nasledovné podané projekty: 

1. „Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnosti SR“ (akronym BETA), ITMS2014+: 

NFP313010B759. VUJE ako žiadateľ v spolupráci s viacerými partnermi podalo projekt 

BETA do výzvy PVVC (Podpora priemyselných výskumno-vývojových centier) z roku 
2016, v rámci ktorého bola plánovaná medzi inými aj  aktivita na ďalší výskum v oblasti 

seizmickej odolnosti. Týmto projektom mala byť zabezpečená udržateľnosť projektu 

SEIZMICITA (OPVaV). Výzva bola však Plavčanovou aférou zrušená a projekt bol po mesiaci 

realizácie ukončený. 

V dôsledku vylúčenia projektov vybratých v rámci výzvy na podporu priemyselných výskumno-

vývojových centier z roku 2016 z financovania - a tým, že sa nerealizoval schválený projekt 

BETA, odišlo z VUJE niekoľko kľúčových expertov, medzi nimi aj postdoktorandka, ktorej téma 

dizertačnej práce úzko súvisela s realizovaným projektom SEIZMICITA. Odchod expertov 

na seizmicitu z VUJE je veľmi citeľný, no i napriek tomu spolupráca prebieha s STU v tejto 

oblasti aj naďalej, v roku 2020 bol podaný ďalší projekt v rámci APVV, ktorý opäť nebol 

financovaný kvôli nedostatku financií, hoci bol vysoko hodnotený. Tým, že nie je zabezpečená 

kontinuita financovania týchto výskumných aktivít v rámci OP VaI (OP VII), je veľmi ťažké 

zabezpečiť udržateľnosť výskumných aktivít, na túto skutočnosť sme opätovne poukazovali 

v následných a záverečnej monitorovacej správe projektu SEIZMICITA. 

Projektom BETA, keďže mal riešiť viacero aktivít na rôzne témy výskumu v oblasti jadrovej 

energetiky, mala byť zabezpečená aj kompletná udržateľnosť, prehĺbenie a rozšírenie 

výskumných aktivít v rámci OP VaV realizovaného projektu BEZPEČNOSŤ.  

 

2. „Výskum fyzikálnych a technických aspektov rýchleho plynom chladeného reaktora IV. 
generácie ALLEGRO“ akronym GAMA, NFP313010D050 v rámci prvej výzvy DSV (Podpora 

dlhodobého strategického výskumu z roku 2016) – VUJE  ako žiadateľ. Výzva bola zrušená. 

3. „Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 
v oblasti RIS3SK udržateľná energetika a energie“ akronym PLAZMA, NFP313010C177, 

v rámci prvej výzvy DSV, VUJE ako partner. Výzva bola zrušená. 

4. „Komplexný výskum účinkov selektívneho a nízkoúrovňového elektromagnetického 
poľa na priebeh nádorových ochorení a zdravie obyvateľstva“ (eCANCER) 

NFP313010C524. v rámci prvej výzvy DSV, VUJE ako partner. Výzva bola zrušená. 

5. „Výskum progresívnych metód hodnotenia a prezentácie dopadov bezdrôtových 
technológií na spoločnosť a zdravie jedinca“ (WIRELIFE) NFP313010V449, v rámci výzvy 

DSV v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (2018), VUJE ako partner. 

V rámci výzvy DSV (2016) podaný projekt eCANCER a po zrušení prvej DSV výzvy bol neskôr 

konzorciom zloženým z UK BA, UNIZA, VUJE, UM SAV, Biomedicínske centrum SAV a ďalších 



Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do VaI na Slovensku 
 

175 
 

partnerov podaný projekt WIRELIFE, kde mal byť ďalej prehĺbený a rozšírený výskum v oblasti 

EMP (udržateľnosť projektu POLIA z OP VaV) a rozšírený o výskum dopadu EMP na jednotlivca 

alebo vybrané skupiny obyvateľstva. Obe tieto výzvy boli zrušené. Chýba kontinuita 

financovania výskumných aktivít v tejto oblasti. 

6. „Aplikácia prostriedkov umelej inteligencie pre zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti 
vonkajších elektrických vedení“ akronym SARELI, NFP 313010X444 v rámci výzvy SPVVC 

(Strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá z roku 2019) VUJE ako žiadateľ. Výzva 
bola zrušená bez vyhodnotenia projektov.  

7. „Výskum fyzikálnych, technických a materiálových aspektov rýchleho plynom 
chladeného reaktora IV. generácie ALLEGRO“ akronym GAMA,  NFP313010V444, 

v rámci výzvy DSV v doméne Priemysel pre 21. storočie (Podpora dlhodobého 

strategického výskumu z roku 2018), VUJE ako žiadateľ. V konzorciu predloženého projektu 

boli okrem VUJE 3 univerzity, 4 ústavy SAV a dva podnikateľské subjekty. Príprava projektu 

stála konzorcium mnoho úsilia, času a približne 100 tisíc eur, v rámci administratívnej 

kontroly a doplnenia ŽoNFP sme boli požiadaní o dodanie znaleckých posudkov k v rámci 

rozpočtu plánovanému nákupu zariadení, na ktoré nebolo možné dodať tri cenové ponuky 

v rámci prieskumu trhu. Znalecké posudky stáli konzorcium dodatočne  11 500 eur. 

I napriek tomu bola výzva po takmer dvoch rokoch administratívnej kontroly zrušená 
bez vyhodnotenia projektov.  

Projekty GAMA v rámci oboch výziev DSV (2016) a DSV Priemysle pre 21. storočie mali byť 

projekty v rámci udržateľnosti OP VaV projektu „Výskumné centrum ALLEGRO“ Konzorcium 

oboch týchto projektov bolo vytvorené tak, aby mohla byť plne využívaná vybudovaná 

infraštruktúra Výskumného centa ALLEGRO, aby boli výsledky projektu komplementárne 

k iným aktivitám, ktoré VUJE a partneri v rámci medzinárodných projektov H2020 v tejto 

oblasti realizujú. Do projektu bolo naplánovaných mnoho účastí zahraničných špičkových 

expertov, účasť týchto expertov mohla priniesť nové výzvy a ďalšie partnerstvá. Projekt mal 

plne podporovať aj viaceré iné Výskumné centrá a Univerzitné vedecké parky vybudované 

v rámci OP VaV. Do realizácie projektu GAMA boli zahrnuté 2 UVP a 3 VC a mala byť 

plnohodnotne zabezpečená ich udržateľnosť aj v rámci tohto projektu, keďže podiel žiadaného 

NFP relevantných VaV organizácií na celkovom žiadanom NFP projektu predstavovalo viac ako 

52,3%, čiže až viac ako 52% rozpočtu projektu malo byť použitých na prevádzku, dovybavenie 

a realizáciu výskumných aktivít v rámci týchto UVP a VC. 

Jednoznačne chýba kontinuita výskumu v tejto oblasti. Tým, že nie je v realizácii projekt 

GAMA, prichádzame o konkurenčnú výhodu na medzinárodnej úrovni, ostatní členovia 

medzinárodného zoskupenia V4G4 Centre of Excellence, ktoré vzniklo pre koordinovaný 

výskum a vývoj v oblasti rýchleho plynom chladeného reaktora ALLEGRO (Česko, Poľsko 

a Maďarsko) majú vo svojich krajinách omnoho väčšiu podporu na národnej úrovni, pretože 

v susedných krajinách existuje nepretržité kontinuálne financovanie výskumu  v tejto oblasti. 
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8. V rámci Ministerstva hospodárstva SR bola vyhlásená dvojkolová Výzva na predkladanie 

projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činností technologicko-inovačných 

platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva. Do tejto výzvy VUJE tiež podalo 

projektový zámer „Výskum inteligentného softvérového systému spracovania dát 
leteckej diagnostiky“. Po roku administratívnej kontroly MHSR vydalo stanovisko 

k predloženému projektovému zámeru, následne bola vyhlásená výzva na predkladanie 

projektov, ktorá bola však neskôr zrušená. 

Keďže výzvy PVVC, DSV, SPVVC, DSV Priemysel pre 21. storočie a DSV Digitálne 
Slovensko a kreatívny priemysel boli zrušené, VUJE sa snaží aj iným spôsobom zabezpečiť 

financovanie potrebných výskumných aktivít v oblasti svojej pôsobnosti. 

V rámci výziev H2020 EURATOM boli v oblasti materiálového výskumu za posledné obdobie 

podané dva projekty, jeden z nich VUJE, a.s. v súčasnosti implementuje - ide o projekt 

STRUMAT-LTO „Structural Materials research for safe Long-Term Operation of LWR NPPS“ 

(číslo 945272), kde v rámci medzinárodného konzorcia VUJE úzko spolupracuje aj s MTF STU. 

V súčasnosti spolu s STU, ale aj inými zahraničnými partnermi, prebieha príprava ďalšieho 

medzinárodného výskumného projektu DELISA_LTO v oblasti hodnotenia dlhodobej 

životnosti blokov typu VVER, ktorý bude podaný v rámci aktuálnej výzvy H2020 EURATOM. 

V rámci výzvy M-ERA.NET 3 Call 2021 zameranej na materiálový výskum a  vyhlásenej 

15.3.2021 bolo VUJE oslovené českou výskumnou organizáciou UJV, a.s., na spoločné 

vytvorenie medzinárodného konzorcia a podanie projektu v tejto výzve. V tomto kontexte je 

potrebné zdôrazniť, že aj v oblasti medzinárodných projektov je postavenie slovenských 

subjektov voči svojim partnerom nerovnaké v negatívnom zmysle slova. Česká agentúra TA ČR 

podporuje v rámci ERA.NET výziev všetky typy českých výskumných organizácií. Na rozdiel 

od Českej republiky, MŠVVaŠ SR síce na deklaratórnej úrovni podporuje výzvy ERA.NET, avšak 

v praktickej rovine jedine SAV podporuje tento typ projektov zo svojho vlastného rozpočtu. 

Výskumné organizácie zo súkromného sektora môžu byť členom medzinárodného konzorcia, 

samotný výskum si ale musia financovať v plnej výške z vlastných zdrojov.  

Financovanie tohto typu výziev by malo byť podľa nášho názoru do budúcna kompetentnými 
orgánmi prehodnotené tak, aby sa do výzvy mohli zapojiť všetky typy výskumných organizácií, 

vrátane podnikateľských. V súčasnosti nastaveným mechanizmom strácame možnosť 

kooperácie na medzinárodnej úrovni, kde zahraničné organizácie potom uprednostnia 

spoluprácu s organizáciami mimo Slovenska aj do budúcna. 

VUJE je lídrom konzorcia (zloženého z 15 partnerov výskumných organizácií z Európy 

a Japonska)  projektu  „Safety of GFR through innovative materials, technologies and 
processes“ (SafeG, číslo 945041) v rámci H2020 EURATOM, ktorý sa venuje problematike 

rýchleho plynom chladeného reaktora ALLEGRO. V konzorciu VUJE úzko spolupracuje aj 

s STU a naďalej spoluprácu prehlbuje aj v ďalších oblastiach. 
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V oblasti výskumu rýchleho plynom chladeného reaktora ALLEGRO bol v máji 2021 podaný 

projekt v rámci výzvy THÉTA 4 vyhlásenej českou TA ČR, kde VUJE je členom medzinárodného 

konzorcia podaného projektu (ide o financie z rozpočtu ČR, nie eurofondy, kde ČR podporuje 

z časti aj zahraničné subjekty).  

Za posledné obdobie 5 rokov VUJE podalo (alebo sa zúčastnilo ako partner) 

do medzinárodných výziev H2020 EURATOM 5 projektov, z ktorých sú 4 momentálne 

v realizácii (STRUMAT LTO, PUMMA, EURAD, SafeG). V predchádzajúcom 7 rámcovom 

programe sa VUJE taktiež podieľalo na realizácii viacerých projektov financovaných Európskou 

komisiou (ESSANUF, VINCO, CONCERT, CONFIDENCE , ENGAGE, ALLIANCE, ESNII PLUS, 

SARGEN, THERAMIN) 

Záver: Výsledok tohto PO 2014-2020 bol katastrofálnym zlyhaním systému, keď všetky projekty 

podané na VA  boli zrušené bez vyhodnotenia (boli zrušené samotné výzvy – a to až po dlhej 

dobe, keď žiadatelia očakávali oznámenia o výsledkoch hodnotiaceho procesu) a 1 projekt 

v rámci výzvy na podporu priemyselných výskumno-vývojoch centier bol síce vyhodnotený, ale 

realizácia bola po 1 mesiaci zastavená a projekt nebol financovaný. Podobne VUJE, a. 

s., podalo aj jeden projekt v rámci MH SR, výzva bola takisto zrušená. 

Pre porovnanie - za posledné dva roky VUJE v rámci medzinárodných konzorcií podalo 5 

projektov H2020 EURATOM, z toho 4 sú v realizácii. 

Okrem nevyčísliteľných škôd pre slovenský výskum, keď sa mnohé mimoriadne sľubné 
a aj z medzinárodného hľadiska zaujímavé a perspektívne aktivity úplne zastavili 
na dlhoročné obdobie (prakticky celé trvanie PO 2014-2020), je potrebné zdôrazniť, že 
podnikateľské výskumné inštitúcie utrpeli výrazné finančné škody a to z dvoch dôvodov: 
• Mnohé podnikateľské inštitúcie v dobrej viere realizovali výskumno-vývojové aktivity 

už po predložení projektu – a keďže žiadne projekty podporené neboli, tieto náklady 
– vo fungujúcom systéme refundovateľné po podpise zmluvy o NFP – nikdy neboli 
uhradené, 

• Príprava mnohých projektov a ich dokumentácie – vzhľadom na komplexnosť 
a zložitosť pravidiel platných pre EŠIF výzvy – bola časovo aj finančne mimoriadne 
náročná a vzhľadom na zrušenie výziev a nefinancovanie projektov boli tieto náklady 
stratenou investíciou bez akejkoľvek pridanej hodnoty.   

Na rozdiel od pozitívnych skúseností z PO 2007-2013, nové programového obdobie PO 
2014-2020 bolo aj pre podnikateľské výskumné organizácie obrovským sklamaním. Je 
možné konštatovať, že v programovom období 2014-2020 bolo (až na niekoľko málo 
výnimiek projektov, ktoré boli doteraz schválené VA a participujú na nich aj 
podnikateľské subjekty) na celé obdobie prerušené financovanie výskumno-vývojových 
aktivít podnikateľských výskumných inštitúcií na celé obdobie. 
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Odporúčania pre PO 2021-2027 
V rámci komunikácie s VUJE, a. s., sme zo strany tejto výskumnej inštitúcie identifikovali 

nasledovné odporúčania, ktoré by mali v prípade ich aplikácie, zlepšiť situáciu v oblasti 

podpory výskumno-vývojových projektov z EŠIF v rámci nasledujúceho PO:  

• V čo najväčšej možnej miere aplikovať pravidlá H2020/HE pre EŠIF projekty na Slovensku. 

• Zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť systému dopytových výziev tak, aby sa nezopakovala 

situácia z PO 2014-2020 ohľadom nepredvídateľného rušenia výziev v rokoch 2020 a 2021. 

Zabezpečiť, aby rušenie výziev nebolo možné bez odbornej diskusie v príslušných 

koordinačných platformách – napríklad na rokovaní Rady vlády SR pre vedu, techniku 

a inovácie. Takéto rokovanie by malo predchádzať akémukoľvek rušeniu výziev – a nie 

naopak, ako tomu bolo po zrušení DSV výziev.   

• Zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť systému dopytových výziev a vyhlásiť výzvu len 

v prípade, že poskytovateľ vie zabezpečiť dodržanie stanovených termínov na hodnotenie 

výzvy (t.j. bude mať pripravené zodpovedajúce administratívne a hodnotiteľské kapacity 

na svojej strane). Neumožniť poskytovateľovi, aby predlžoval dobu hodnotenia projektu. 

• Zabezpečenie striktného dodržiavania termínov poskytovateľov EŠIF na podporu výskumu 

a vývoja – a to tak vo fáze konania o predložených projektoch, ako aj počas implementácie 

(napríklad kontroly týkajúce sa VO, ktoré môžu jednak neúmerne predĺžiť nákup 

potrebných rozpočtových položiek pre realizáciu výskumu a vývoja, ale v prípade 

podnikateľských subjektov v prípade nákupu investičných celkov oneskorenie VO 

spôsobuje aj výrazné zvyšovanie potreby ich vlastných zdrojov, t.j. finančné náklady). 

• Vyhodnotiť všetky podané projekty tak, aby mali žiadatelia vždy spätnú väzbu – aj 

v prípade, že projekt nemá byť podporený (za posledných 5 rokov bola skúsenosti VUJE, 

a.s. taká, že 6 zo 7 podaných projektov nebolo vyhodnotených). 

• Vyvodiť zodpovednosť za nedodržanie termínov zo strany poskytovateľa, a to na úrovni 

poskytovateľa. Napríklad – mzdové náklady poskytovateľa sú hradené z prostriedkov 

technickej pomoci. V PO 2014-2020 sa prakticky až do roku 2019 nezačali financovať 

a implementovať žiadne projekty – avšak v rokoch 2015-2018 sa v plnej miere prostriedky 

technickej pomoci čerpali – aj napriek zrušeným výzvam v hodnote 500 mil. EUR. V novom 

programovom období by sa v takomto prípade mala uplatniť finančná korekcia 

pre prostriedky technickej pomoci a príslušné ministerstvo by malo tieto prostriedky 

uhradiť z vlastných zdrojov. 

• Obdobným spôsobom vyvodiť zodpovednosť – aj finančnú na úrovni poskytovateľa – 

za nedodržiavania termínov v rámci implementácie projektov.  

• Projekty zazmluvňovať hneď ako je projekt vyhodnotený, nečakať na vyhodnotenie 

posledného projektu v rámci výzvy. 

• Zabezpečiť zodpovedajúcu mieru odbornosti na všetkých útvaroch poskytovateľov – čo 

do značnej miery eliminuje riziko chybovosti a nedodržiavania termínov v rôznych etapách 

životného cyklu projektu.  

• Zjednodušiť pravidlá VO pre výskum: 
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• pri tvorbe rozpočtu nežiadať takú vysokú mieru konkretizácie - nie vždy vedia 

výskumné inštitúcie presne zadefinovať čo budú potrebovať kúpiť za dva-tri roky – až 

na základe toho, ako pokračujú výskumno-vývojové aktivity, to je možné zadefinovať, 

• akceptovať 1 cenovú ponuku v rámci prieskumu trhu ak nie je možno získať viac, alebo 

ak existuje platná zmluva, ktorá je výsledkov v minulosti realizovaného VO, 

• akceptovať vysvetlenie nedodania troch cenových ponúk, tak ako to umožňuje 

Príručka pre žiadateľa (prax je iná). 

• Vo výraznejšej miere akceptovať podklady aj v anglickom jazyku – nežiadať úradné 

preklady príloh, akceptovať prílohy v angličtine – zrealizovať úpravu zákona v tejto oblasti. 

• Upraviť/zjednodušiť pravidlá pre mzdové výdavky, najmä: 

• nedokladať mesačné výkazy prác na realizované činnosti, akceptovať zaúčtovanie 

odpracovaných hodín v rámci účtovného systému jednotlivých subjektov; 

• hodinové sadzby – zvýšiť maximálnu hodinovú sadzbu pre výskumníkov; 

• hodinové sadzby - neobmedzovať hodinovú sadzbu pre zahraničných expertov a už 

vôbec nie pýtať ich platový výmer na deklarovanie, že stanovená hodinová sadzba je 

adekvátna; 

• stanoviť kritériá excelentnosti pre výskumníkov z priemyslu (súkromný sektor) 

diferencovane od kritérií pre výskumníkov z akademického sektora (výskumník 

z podniku nevie deklarovať tak vysoký H index, prípadne počet podaných patentov 

a pod., hoci môže  byť v danej oblasti väčší odborník ako výskumník z akademickej 

sféry. 

• Zmeny v oblasti financovania projektov a predkladania žiadostí o platbu: 

• predfinancovať projekty na rok dopredu tak ako je to v H2020; 

• raz ročne/polročne deklarovať vynaložené finančné prostriedky na realizáciu projektu 

a pokrok v realizácii; 

• raz ročne vykonať audit poskytovateľom, prípadne zadať prijímateľovi podmienku 

zabezpečiť si finančný audit projektu vo vlastnej réžii ak suma presiahne stanovenú 

hodnotu; 

• paušálne výdavky projektu bez zdôvodnenia a kontroly vo výške 25 % z priamych 

výdavkov; 

• nepredkladať výplatné pásky, výpisy z účtov; 

• nepredkladať potvrdenia zo zdravotných a sociálnej poisťovne a pod.; 

• nedeklarovať oprávnené výdavky na základe hodinových sadzieb (zbytočné 

nedočerpávanie, lebo HS sa vyvíja), použiť výpočet podľa pravidiel H2020 na ročnej 

báze. 

• Uplatňovať rovnaké pravidlá pre žiadateľov rovnako, nie je to pravidlom. 

• Zjednodušiť a sprehľadniť hodnotiace kritéria na projekty. 

• Jednoznačne zjednodušiť podmienky poskytnutia príspevku a overovať ich iba raz a nie 

opakovane v rôznych etapách procesu konania žiadosti o NFP. 

• Zabezpečiť systém ITMS tak, aby projekt bol prístupný len pre zainteresované osoby.  
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