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ÚVOD 
V období rokov 2019-2021 sme realizovali celkovo 16 analýz slovenského výskumného 

a inovačného ekosystému. V nich sme sa snažili pokryť všetky oblasti, ktoré majú na tento 

ekosystém vplyv a dopad na to ako v súčasnosti funguje. Išlo o komplexné analýzy, ktoré 

popisovali súčasní stav sektoru a zároveň poskytovali návrhy na jeho zlepšenie. Táto záverečná 

analýza prináša kompiláciu realizovaných analýz s cieľom priniesť všetky relevantné výsledky na 

jednom mieste. Relevantné časti sme aktualizovali k novembru 2021. Samotné závery a 

odporúčania budú súčasťou samostatného dokumentu.   
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1.1. Financovanie výskumu a vývoja 
Na realizáciu kvalitného výskumu potrebujeme (či na makro alebo mikro úrovni) dva základné 

predpoklady. Investovať finančné prostriedky a mať dostatočne vzdelaný a vyškolený ľudský 

kapitál. Tie dve oblasti by mali byť považované za základné vstupy inovačného procesu. A to 

aj napriek tomu, že v mnohých prípadoch sú považované skôr za výstupy. Teda nie je možné 

len počtom výskumníkov prípadne výškou finančných prostriedkov merať kvalitu výskumného 

prostredia. Faktom však ostáva, že bez dosiahnutia kritickej masy financií smerujúcich do 

výskumných a inovačných aktivít a dosiahnutia kritickej masy vzdelaných ľudí, nemôžeme 

očakávať ani krátkodobé alebo dlhodobé výstupy1. 

Fungujúci systém financovania výskumu, vývoja a inovácií je základným predpokladom na to, 

aby mohol fungovať aj celý inovačný ekosystém. Ako vyplýva z celosvetových porovnaní, tak 

tie krajiny, ktoré do výskumu a inovácií masívne investujú majú aj konkurencieschopnejšiu 

ekonomiku. Samotná výška investícií však neznamená automaticky kvalitný ekosystém. V  EÚ 

sú krajiny, ktoré investujú menej ako je priemer (Holandsko, Veľká Británia), dokážu však 

produkovať excelentné výstupy.  

V súčasnosti môžeme sledovať doslova celosvetové preteky, keď predovšetkým Čína 

každoročne rapídne zvyšuje investície. V pomere k HDP už predbehla Európsku úniu, ktorá tak 

musí čeliť už nie len konkurencií USA, Japonska, Južnej Kórey, ale aj Číny. Samotná EÚ síce 

každoročne zvyšuje celkové investície, ale v pomere HDP skôr stagnuje tesne nad úrovňou 2% 

(2,12% v roku 2018). To je výrazne pod cieľom, ktorý bol stanovený v Lisabonskej stratégií 

a následne Stratégii Európa 2020. Tým bolo zvýšiť výdavky do VaV na úroveň 3% do roku 2020. 

Už teraz je jasné, že sa tento cieľ nepodarí naplniť. Podobne sa nepodarí napĺňať ani slovenské 

ciele v oblasti investícií do výskumu, ktoré boli na úrovni 1,8%HDP, resp. 1,2% a 1% HDP.2   

Celkové investície do výskumu a vývoja  

EÚ je z globálneho hľadiska druhým najväčším investorom do výskumu a inovácií na svete. 

Celková výška finančných prostriedkov v roku 2019 presiahla 352 miliárd €. V tom je zahrnutá 

aj Veľká Británia, bez nej klesnú investície EÚ na 307,67 mld. €. Pred EÚ sú len USA 

s investíciami presahujúcimi 492 miliárd €. Za EÚ nasleduje Čína s 252 miliardami €, Japonsko 

s 137 miliardami a Južná Kórea (takmer 65 miliárd). Investície Ruska sú len na úrovni 15,66 mld. 

€, čo je menej ako v Holandsku.  

 
1 Pôvodná analýza je zverejnená tu: https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2021/z-coho-a-ako-zije-veda-na-
slovensku-ii-hodnotenie-stavu-vyskumu-a-inovacii-na-slovensku.html. 
2 Tie boli zadefinované v Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 (2008), 
v Stratégii inteligentnej špecializácie(RIS3) a v Národnom programe reforiem 2011-2014. Viac informácií 
v analýze Ako zlepšiť výskum a inovácie na Slovensku?   
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Graf 1 Investície do výskumu a inovácií v tis. € podľa regiónov (2019) 

 

Dáta: Eurostat [rd_e_gerdtot]                     Zdroj: SOVVA 

 

Jedným z najfundamentálnejších ukazovateľov výkonu jednotlivých krajín v oblasti výskumu a 

inovácií je podiel výdavkov v prepočte k HDP. Takto je možné porovnávať krajiny, ktoré majú 

rozdielnu veľkosť, tak čo sa týka počtu obyvateľov, tak veľkosti a hospodárstva. V zásade sa dá 

povedať, že tento indikátor ukazuje, akú prioritu jednotlivé krajiny výskumu a inováciám dávajú, 

resp. ako dôležitú úlohu v nich hrajú.  

V takomto porovnávaní môžeme naďalej pozorovať výrazné disparity medzi tzv. starými 

členskými krajinami Európskej únie a novými krajinami vstupujúcimi do únie po roku 2004. 

Pri pohľade na štatistiku investícií jednotlivých krajín z roku 2019 sa na prvých ôsmych priečkach 

vyskytujú výlučne staré členské štáty. Naopak na posledných ôsmych len nové členské štáty 

(s výnimkou Írska, kde nastal medzi rokmi 2018 a 2019 prepad o 0,36% HDP). Z nich každý 

investoval do VaV menej ako 1% HDP. Pozorovať môžeme len dve výnimky z tohto trendu – 

Slovinsko a Českú republiky, ktoré sú tesne nad a pod 2%.  

Tradične najviac investujú vo výskumu a vývoja vo Švédsku (3,39%), za ktoré sa zaradilo Rakúsko 

(3,19%), Nemecko a Dánsko. Švédsko, Rakúsko a Nemecko sú zároveň jediné krajiny, ktoré 

spĺňajú ciele Stratégie Európa 2020. Na Slovensku sme do výskumu a inovácií investovali v roku 

2019 celkovo 0,83% HDP, čo nás radí na 23. miesto. Z krajín V4 je Slovensko jednoznačne 

na poslednom mieste, pričom podiel Poľska je vyšší o štvrtinu a Českej republiky viac ako 

dvojnásobný oproti nášmu.  
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Graf 2 Investície do VaV ako % HDP  

 
 Dáta: Eurostat [rd_e_gerdtot]                               Zdroj: SOVVA 

 

Švédsko sa udržuje na prvom mieste dlhodobo, a to napriek tomu, že investície od VaV tam 

oproti roku 2004 ostali v pomere k HDP na rovnakej úrovni. Podstatne výraznejšie zníženie 

investícií je možné pozorovať v Luxembursku (0,41%) a predovšetkým vo Fínsku (0,52%)3, kde 

je to spôsobené predovšetkým pádom Nokie. Na druhej strane až v 11 krajinách sa investície 

za sledované obdobie zvýšili o viac ako 0,5% HDP. Premyslenú politiku podpory výskumu 

a inovácií je vidieť predovšetkým v susednom Rakúsku, ktoré sa postupným každoročným 

zvyšovaním dostalo na druhé miesto v EÚ. Ďalšie rapídne navýšenia je vidieť v Belgicku 

(1,08%), Česku (0,79%) a Nemecku (0,74%). Rýchlo rástlo aj Estónsko a Poľsko. Na Slovensku 

prišlo k navýšeniu o 0,34% HDP, čo je výrazne pod potenciálom, ktorý vidíme v okolitých 

krajinách, predovšetkým nových členských, ktoré majú možnosť intenzívne využívať Európske 

štrukturálne a investičné fondy na výskum a vývoj.  

 

 
3 Napriek poklesu Fínsko naďalej patrí medzi krajiny s najvyššími hodnotami v podiele výdavkov 
na výskum a vývoj v celoeurópskom priemere. Štatistické ukazovatele poukazujú na fakt, že 
najzásadnejší prepad bol v priebehu rokov zaznamenaný v sektore výdavkov vo sfére biznisu. Za tým 
môžeme vidieť aj koniec Nokie ako globálneho hráča v oblasti IKT. Štátny sektor zaznamenáva približne 
rovnaké hodnoty, kým sektor vysokých škôl postupne v priebehu hodnotených rokov narastá (Research 
and development 2017, Statistics Finland). Research and innovation policy council vydal v roku 2015 
publikáciu zameranú na upozornenie na nutnosť reforiem vo fínskom systéme. Dostupné na:  
https://rio.jrc.ec.europa.eu › file › download 
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Graf 3 Vývoj investícií do VaV  medzi rokmi 2004 a 2019 

 

Dáta: Eurostat  [rd_e_gerdtot]                     Zdroj: SOVVA 

 

Z grafu 4 možno pozorovať vývoj investícií na  výskumu a vývoja v časovom horizonte 2004-

2019. Spomedzi porovnávaných krajín má Slovensko najnižší podiel investícií, pričom tieto 

výraznejšie stúpli len v roku 2015, čo bolo spôsobené nárastom kapitálových výdavkov 

súvisiacich s dočerpávaním štrukturálnych fondov. Naopak Česká republika je spomedzi krajín 

Vyšehradskej štvorky úspešnejšou v napĺňaní cieľov Lisabonskej stratégie a stratégie Európa 

2020 a približuje sa najviac k cieľu 3% HDP. Zaujímavý je výrazný pokles výdavkov, ktoré 

zaznamenalo v roku 2013 Estónsko. V rámci štátov Európskej únie je tento pokles historicky 

najvýraznejším (z 2,16% na 1,74%) a jeho dôsledkom bola v príslušnom roku strata pozície 

Estónska v skupine najlepších 10 krajín. Najvýznamnejší podiel vo výdavkoch na výskum a vývoj 

v rámci porovnávaných krajín patrí Rakúsku, ktoré od začiatku sledovaného obdobia, teda 

od roku 2004, zvýšilo investície na vedu z 2,17% na 3,19% z HDP, čo predstavuje viac ako 3,5 

násobok investícií Slovenska, vďaka čomu sa radí na druhé miesto, spĺňa cieľ 3% z HDP krajiny 

a zároveň je výrazne nad priemerom EÚ28.   

Z pohľadu zvyšovania investícií do výskumu a inovácií sme na to spomedzi našich susedov v EÚ 

najhoršie. Najmenej do vedy na Slovensku smerovalo v roku 2008 (0,45% HDP). V nasledujúcich 

rokoch investície postupne rástli, až dosiahli vrchol v roku 2015 (1,16% HDP). Po tomto roku 

nasledoval opäť pokles až na 0,83% v roku 2019. Za rastom môžeme nájsť implementáciu OP 

Výskum a inovácie, ktorého ukončenie a nenaštartovanie financií z nového programového 

obdobia zároveň stojí za rapídnym prepadom medzi rokmi 2015 a 2016. Tento prepad  

môžeme pozorovať prakticky u všetkých nových členských krajín, aj keď na Slovensku bol 

najvýraznejší.  Zatiaľ čo Česká republika sa už dostala skoro na najvyššiu úroveň z roku 2014, 
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tak krajiny ako Estónsko a Slovinsko sa k najvyšším číslam z posledných rokov ani nepribližujú. 

Naopak postupný nárast môžeme sledovať predovšetkým v Poľsku.  

Graf 4 Vývoj podiel výdavkov na VaV z HDP vo vybraných krajinách (v %) (2004-2019) 

 

Dáta: Eurostat  [rd_e_gerdtot]                     Zdroj: SOVVA  

 

V prepočte investícií na jedného obyvateľa4 dominuje Švédsko s viac ako 1 145 €, na druhom 

mieste je Rakúsko, ktoré zaznamenalo aj najvyšší rast oproti roku 2004. Jediný pokles je vidieť 

vo Fínsku a Luxembursku. Z nových členských krajín je na tom najlepšie Slovinsko a Česká 

republika. Slovensko je na 22. mieste so 185,9 € na obyvateľa, čo je takmer trojnásobný nárast 

oproti roku 2004 (66,4 €).   

Graf 5 Investície do VaI na jedného obyvateľa (PPS, stále ceny 2005) 

 

(Dáta: Eurostat [rd_e_gerdtot]                     Zdroj: SOVVA 

 
4 V konštantných cenách roku 2005 a v parite kúpnej sily. 
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Až 46,9% všetkých investícií do výskumu smeruje do Bratislavského kraja (393,8 mil. €), kde je 

aj najviac výskumných kapacít. Za ním nasleduje Košický kraj (100,7 mil. €), Trenčiansky (88,9 

mil. €) a Žilinský (83,8 mil. €). Naopak najmenej investícií môžeme pozorovať v Prešovskom kraji, 

pričom investície do výskumu v Prešovskom kraji tvoria len 3,1% objemu slovenských s čiastkou 

26,1 mil. €). 

 

Graf 6 Investície do VaV v SR podľa krajov 

 

Dáta: ŠÚ SR [vt3002rr]                   Zdroj: SOVVA 
 

Investície do výskumu a vývoja podľa zdrojov financovania 

V otázke podielu vyčlenených prostriedkov zo štátneho rozpočtu na výskum a vývoj 

v jednotlivých krajinách sa v tomto ohľade kopíruje stav, na ktorý sme poukazovali pri podiele 

výdavkov na  výskum a vývoj z hrubého domáceho produktu jednotlivých krajín. Samozrejme 

v tomto prípade prichádzajú do rozhodovania o tomto ukazovateli rôzne faktory 

od ekonomickej situácie v krajine až po zloženie vlád v jednotlivých krajinách, čomu by mohla 

byť venovaná aj samostatná analýza. Tento indikátor poukazuje na fakt akú dôležitosť 

predstavuje výskum a vývoj vo vládnych rozpočtoch. V rámci tohto jednoduchého 

porovnávania ale môžeme vidieť, že kým na prvých priečkach sa opätovne vyskytujú inovačne 

vyspelé krajiny ako Nemecko a Dánsko, na opačnom póle stoja znova Rumunsko, Malta 

a Maďarsko. Slovensko v tomto ohľade skončilo pod európskym aj eurozónovým priemerom 

s hodnotou 0,83 za rok 2020. Zaujímavé je aj porovnanie s rokom 2004, keď sa toto percento 

zvýšilo len o 0,06 bodu. Najvyšší podiel investícií do sme dosiahli v roku 2011 (1,1%). Za 15 

rokov sme sa tak veľmi vopred nepohli. Naopak strategicky sa zvyšujú investície zo štátneho 

rozpočtu v Nemecku, keď od nástupu Angely Merkel do úradu kancelárky stúpli z 1,63% na 

2,16%.  
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Graf 7 Podiel investícií do VaV v štátnom rozpočte  (v %) 

  

Dáta: Eurostat [gba_nabste]                 Zdroj: SOVVA 

 

Dominantným zdrojom financovania výskumu a vývoja je podnikateľský sektor, ktorý 

predstavuje viac ako polovicu zdrojov (EÚ28 – 59%). Najvyšší podiel financovania 

podnikateľským sektorom je v Nemecku (64,5%) a v Belgicku (64,3%). Nad priemerom EÚ sa 

spolu s týmito dvomi krajinami nachádza aj Írsko, Švédsko, Slovinsko, Dánsko a Malta. V tomto 

ohľade je nutné poukázať na fakt, že slovenské strategické dokumenty venujúce sa vede 

a výskumu už počítali s vyšším zapojením súkromnej sféry. Dlhodobý zámer štátnej vedeckej 

a technickej politiky do roku 2015 si ako jeden zo svojich cieľov definoval navýšenie podielu 

podnikateľskej sféry v ukazovateli na 2/3 podielu5. Na Slovensku predstavujú zdroje tohto 

sektora  na výskum a vývoj 46,8%, čím sa radí na 21. miesto v rámci krajín Európskej únie. Aj 

dáta z Eurostatu upozorňujú na fakt, že súčasťou lisabonskej agendy bola snaha o čo najvyššiu 

alokáciu prostriedkov spôsobom, že 2/3 podielu budú pochádzať zo súkromných zdrojov. 

V tomto ukazovateli tak Slovensko patrí medzi krajiny so zásadnými nedostatkami. Celkovo je 

v časovom priereze badateľný pomalý prepad štátneho sektora oproti podnikateľskému, 

pričom táto transformácia ale trvá dlhšiu dobu. 

Investície zo štátnych zdrojov dosiahli na Slovensku v roku 2019 podiel 40,5%, pričom priemer 

EÚ je 29,1%. Dôvodom nižšieho podielu súkromných zdrojov v niektorých nových štátoch EÚ 

môžu byť zahraničné zdroje (predovšetkým Európske štrukturálne a investičné fondy), ktoré 

 
5 Celé znenie dostupné:  
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/SDokumenty/Forms/tandardn%20zobrazenie.as
px?RootFolder=%2FSK%2FVedaATechnikaVSR%2FSDokumenty%2FDlhodobý%20zámer%20štátnej%
20vednej%20a%20technickej%20politiky%20do%20roku%202015&FolderCTID=&View=%7B68D9DBC
2%2DCA0B%2D4203%2DB4B1%2D88D5B038ABEE%7D  
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v niektorých krajinách tvoria viac ako štvrtinu všetkých investícií (Česká republika, Litva, 

Lotyšsko a Bulharsko). Na Slovensku to bolo v roku 2019 len 10,7%, čo svedčí aj 

o nedostatočnej implementácií štrukturálnych fondov u nás.  

 

Graf 8 Investície do VaV podľa zdroju financovania (2018 alebo posledný) (v %) 

 
Dáta: Eurostat  [rd_e_fundgerd]                  Zdroj: SOVVA 

 

Na Slovensku v najväčšej miere podnikateľský sektor financuje svoje vlastné aktivity. Na druhej 

strane najviac zdrojov z vládneho sektoru smeruje do vysokých škôl a do vládneho sektoru. 

Najviac zahraničných zdrojov smerovalo do podnikateľského sektora.  

 

Tabuľka 1 Investície do VaV podľa zdrojov financovania a sektora realizácie v SR (mil. 
€; 2019) 

  
 

Zdroj financovania 
    Podnikateľský 

sektor 
Vládny 
sektor 

Vysokoškolský 
sektor 

Neziskový 
sektor 

Zahraničné 
zdroje 

Spolu 

Se
kt

or
e 

re
al

izá
ci

e 

Podnikateľský 
sektor 

355,71 14,48 0,01 0,00 55,62 425,82 

Vládny sektor 5,77 128,26 0,24 2,00 18,67 154,94 
Vysokoškolský 
sektor 

1,56 171,30 13,46 0,22 9,06 195,60 

Neziskový 
sektor 

0,06 0,11 0,00 0,05 0,01 0,23 

Spolu 363,10 314,16 13,71 2,26 83,36 776,59 
Dáta: Eurostat [rd_e_gerdtot]                                  Zdroj: SOVVA 
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Investície do výskumu a vývoja podľa typu výskumu 

Z hľadiska rozdelenia investícií podľa typu realizovaného výskumu a vývoja smerovalo 

na Slovensku 39,93% do základného výskumu, 23,40% do aplikovaného výskumu a 36,67% 

do vývoja. Od roku 2012 sa zásadne znížil podiel investícií na účely základného výskumu, a to 

z viac ako 47% na aktuálnych 40% v roku 2019 (v roku 2017 to bolo dokonca iba 37%). Súhrnne 

investície rastú každým rokom v celkových hodnotách. Výraznou výnimkou pre celkové 

štatistiky bolo už spomínané zvýšenie výdavkov v roku 2015 súvisiace s dočerpaním EÚ fondov. 

Samotné navýšenie objemu financií vo výskume a inováciách, ale nemalo zásadný vplyv na 

distribúciu na konkrétne aktivity. Naďalej aj po roku 2015 pretrváva zníženie podielu financií na 

základný výskum. Stúpajúci trend podielu zdrojov na aplikovaný výskum sa zastavil rokom 2015, 

kedy dokonca výdaje určené na aplikovaný výskum proporčne predbehli výdavky na vývoj. 

V širšom hľadisku sa dá ale konštatovať nárast podielu výdavkov na aktivity smerované k vývoju. 

V roku 2017 dokonca výdaje na vývoj prvýkrát prevýšili podiel financií smerovaných do 

základného výskumu. Posledné štatistiky z roku 2019 predznamenávajú menší pokles podielu 

financií smerovaných do výskumu na úkor základného výskumu, podiel financií na aplikovaný 

výskum sa štatisticky zásadne nezmenil.  

 

Graf 9 Investície do  VaV na Slovensku podľa typu výskumu a vývoja 

Dáta: Eurostat [rd_e_gerdact]         Zdroj: SOVVA 

 

Slovensku zároveň patrí štvrté miesto s najvyšším podielom základného výskumu v EÚ. Za tým 

môžu byť celkovo nízke investície do výskumu a inovácií, keď sa napríklad inštitucionálne 

financovanie započítava skôr do základného výskumu. Druhým dôvodom je výpadok 

vo využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sú primárne zamerané 

na aplikovaný výskum, tretím dôvodom sú celkovo nízke investície zo strany súkromného 
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sektora. Vysoké podiely základného výskumu majú predovšetkým nové členské krajiny. 

Naopak v Slovinsku, ktoré má vyššie investície zo súkromného sektora je podiel základného 

výskumu nižší.  

 

Graf 10 Štruktúra investícií do  VaV podľa typu výskumu (2018 alebo posledný 
dostupný) 

 

Dáta: Eurostat [RD_E_GERDACT]                                Zdroj: SOVVA 
Poznámka: Dáta za DE, NL, FI a SE sú nedostupné. 
 

Dlhodobo najväčšia časť investícií do výskumu smeruje do technických vied, a to až 54,8%. 

Za nimi nasledujú prírodné vedy (22,5%). Následne lekárske vedy (7,2%) a spoločenské, 

humanitné, pôdohospodárske s podielom nižším ako 7%. Technické vedy zaznamenali aj 

najvyšší rast oproti roku 2004, keď bol ich podiel 37,6%. Rástli predovšetkým na úkor 

prírodných vied. Výrazne teda klesol podiel prírodných, pôdohospodárskych a lekárskych vied.  
 

Graf 11 Investície do VaV v SR podľa sektorov vedy (2004-2019) 

 

Dáta: ŠÚ SR [vt1008rs]                       Zdroj: SOVVA 
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Pohľad na rozdelenie investícií na bežné a kapitálové výdavky ukazuje silný trend nárastu 

bežných výdavkov, ktoré sa v čase neustále zvyšujú. Rovnako ako aj pri ďalších ukazovateľoch 

je zásadným narušením štatistického trendu rok 2015, vďaka ktorému výrazne vzrástol celkový 

objem investícií, ale zásadným spôsobom predovšetkým podiel kapitálových výdavkov. Podiel 

kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch bol v období pred rokom 2015 na úrovni 15 – 

18%, v roku 2015 dosiahol až 40%. Nárast oproti predošlému roku v celkovom objeme bol až 

o 223%, znova vďaka investíciám do infraštruktúry zo štrukturálnych fondov a dočerpávaniu 

z programového obdobia 2007-2013. Od roku 2016 je zaznamenané výrazné zníženie podielu 

kapitálových výdavkov, keď tvoria z celkového objemu financií len 7 až 9% v nasledujúcich 

troch rokoch. V roku 2019 tvorili kapitálové výdavky len 4,6% všetkých investícií do VaV.  
 

Graf 12 Investície do VaV na Slovensku podľa typu výdavkov (v miliónoch €) 

 

Dáta: ŠÚ SR [vt1007rs]                   Zdroj: SOVVA 
 

K spôsobu financovania výskumu a vývoja sú k dispozícií dáta len za 12 krajín. Z nich vyplýva, 

že inštitucionálne financovanie dominuje v desiatich štátoch. Vyšší podiel projektového 

financovania majú len v Belgicku (51,83%) a najmä v Írsku (62,57%). Naopak najvyšší podiel 

inštitucionálneho financovania je v Luxembursku, na Slovensku v Rakúsku. Z dostupných dát 

vyplýva, že inštitucionálne financovania nad 60% majú, okrem Belgicka, všetky inovačne silné 

krajiny (Nemecko, Holandsko, Rakúsko a Švajčiarsko). Na jednej strane je pravda, že 

rozdeľovanie finančných prostriedkov na základe súťaže môže zvyšovať konkurencieschopnosť. 

Na druhej strane výskumné komunity poukazujú na fakt, že tieto schémy znevýhodňujú 

riskantný a potenciálne revolučný a transdisciplinárny výskum a viac preferujú aplikačné, 

inkrementálne a monodisciplinárne projekty.6  

 

 
6 OECD (2018), OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018: Adapting to Technological 
and Societal Disruption, OECD Publishing, Paris, s. 35n.  
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Graf 13 Investície do VaI podľa spôsobu financovania 

 

Dáta: Eurostat [GBA_FUNDMOD]                                Zdroj: SOVVA 
 

Nepriame zdroje financovania 

Nepriame zdroje financovania výskumu a inovácií prostredníctvom daňových stimulov sú 

rozšírené prakticky vo všetkých členských krajinách EÚ. Zároveň sú považované za nákladovo 

efektívnejšie a tiež jednoduchšie na implementáciu v porovnaní s klasickými grantmi. 

Na druhej strane vlády nedokážu nasmerovať využívanie týchto zdrojov (napr. na zlepšenie 

spolupráce medzi akademickými inštitúciami a súkromnou sférou).7  

Dlhodobé snahy Slovenska o zvýšenie podielu súkromných zdrojov do vedy, výskumu a vývoja 

zaznamenali v roku 2015 novinku v podobe možnosti daňového zvýhodnenia 

pre podnikateľov. Cieľom tohto kroku bolo primárne motivovať podnikateľov k realizácií 

výskumných aktivít na našom území, pričom rozhodnutie o spôsobe a type výskumných aktivít 

ostáva výlučne v kompetenciách podnikateľov. Daňové úľavy znižujú náklady, ktorým čelia 

firmy realizujúce výskum alebo za výskum platiace ostatným. Pôvodný typ daňového 

zvýhodnenia z roku 2015 poukazujúc na tzv. superodpočet8 bol od roku 2018 nahradený 

upravenými pravidlami. Od januára 2018 si tak daňovník môže odpočítať od základu dane 

súčet 100% výdavkov vynaložených na VaV a 100% priemerného nárastu výdavkov 

zahrnovaných do odpočtu za 2 roky (Správa o stave VaV v SR 2018). Môžeme konštatovať nárast 

záujmu o využitie tejto možnosti. Kým podľa údajov zo Správy o stave VaV v SR za rok 2015 sa 

hovorilo len o 50 subjektoch využívajúcich túto možnosť, v správe vydanej v roku 2018 (za rok 

2017) bolo napočítaných 122 subjektov využívajúcich superodpočet. 

 
7 OECD (2018), OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018: Adapting to Technological 
and Societal Disruption, OECD Publishing, Paris, str. 32n.  
OECD (2020), The Effects of R&D Tax Incentives and Their Role in the Innovation Policy Mix. OECD 
Science, Technology and Industry Policy Papers, September 2020, No. 92. 
8 Hybridný nástroj - 25% celkových výdavkov a 25% medziročného nárastu odpočtu, limitom bol objem 
výdavkov na VaV  
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Efekt zavedenia odpočtu sa začal na Slovensku prejavovať v roku 2015, keď index daňovej 

subvencie (1-B-index)9 dosiahol 0,11 a postupne stúpa až na 0,28, čo je najviac spomedzi krajín 

V4. Spomedzi nich bolo Maďarsko prvou krajinou, ktorá superodpočet zaviedla, po ňom 

nasledovalo Česko a posledné Poľsko. V súčasnosti môžeme pozorovať, že sa index daňovej 

subvencie pohybuje vo všetkých krajinách približne na rovnakej úrovni, pričom neexistujú 

relevantné rozdiely medzi MSP a veľkými firmami.  

 

Graf 14 Vývoj daňovej subvencie (1-B-index) na VaV vo V4 2004-2019 (ziskové firmy) 

 

Dáta: OECD (2020), "Research and Development Statistics: Implied tax subsidy rates on R&D 
expenditures", OECD Science, Technology and R&D Statistics (database)  Zdroj: SOVVA 

 

Z hľadiska porovnávaných krajín má najvyšší 1-B-index Francúzsko, Portugalsko a Španielsko. 

Naopak záporný ho má Nemecko, Fínsko, Lotyšsko, Estónsko a Dánsko. Najvyššie rozdiely sú 

v Holandsku a Veľkej Británii.  

 
9 B-index pomáha identifikovať očakávané zníženie nákladov alebo implikovanú úroveň daňovej dotácie 
pre jednu ďalšiu jednotku výskumu a vývoja investovanú firmami. Pre viac informácií pozri OECD (2020), 
Box 2.1. 
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Graf 15 Index daňovej subvencie (1-B-index) na VaV za rok 2019 (ziskové firmy) 

 

Dáta: OECD (2020), "Research and Development Statistics: Implied tax subsidy rates on R&D 
expenditures", OECD Science, Technology and R&D Statistics (database),  Zdroj: SOVVA 
 

1.2. Ľudské zdroje 
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zároveň zvýšiť podiel obyvateľov vo  veku 30–34 rokov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 

z 31% na minimálne 40% do roku 2020. V prípade Slovenska na 6% a 40%. Slovensko 

s podielom 40,1% mladých ľudí vo veku 30-34 rokov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 

dosiahlo tento cieľ už v roku 2019.  

 

Graf 16 Podiel mladých ľudí vo veku 25-34 rokov s ukončeným vysokoškolským 
vzdelaním (v %) 

 
Dáta: Eurostat  [edat_lfs_9903]        Zdroj: SOVVA 
 

V súvislosti so strategickým cieľom Európy 2020 uvádzame aj mieru predčasného ukončenia 

školskej dochádzky, ktorá sa týka najmä žiakov základných škôl, ale aj žiakov stredných škôl. 

U časti študentov sa končí vzdelávací proces predčasne, čo ďalej ovplyvňuje aj zaradenie sa 

na pracovný trh z dôvodu chýbajúceho vzdelania a kvalifikácie. Hoci sa Slovensko zaraďuje 

ku krajinám, ktoré sú pod hranicou európskeho cieľa 10%, slovenský cieľ 6% momentálne 

nedosahujeme. Pri pohľade na vývoj naplňovania slovenského strategického cieľa Európy 2020 

(6%) možno pozorovať priaznivé hodnoty najmä v rokoch 2008-2012. Od roku 2012 do 2017 

mal však vývoj stúpajúcu tendenciu a na úroveň 6% sa aj napriek súčasnému klesajúcemu 

trendu krajine už dostať nepodarilo. V rámci EÚ28 bol vývoj naopak priaznivý s postupným 

poklesom na úroveň 10,3% v roku 2019. Medzi krajiny s najvyššou mierou predčasného 

ukončenia školskej dochádzky patrí Španielsko (16,0%) a Rumunsko (15,6%).   
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Graf 17 Miera predčasného ukončenia  školskej  dochádzky (vo veku 18-24 rokov) 
a vývoj dosiahnutia cieľa Európa 2020  

 

 

 Dáta: Eurostat  [T2020_40]        Zdroj: SOVVA 

 

Pomer žien a mužov medzi absolventmi vysokoškolského stupňa vzdelania je vo všetkých 

krajinách Európskej únie okrem Nemecka (49,6%) v prospech žien. Najvyšší podiel žien medzi 

vysokoškolskými absolventmi je v Poľsku, kde tvoria 65,8%. Pod priemerom EÚ, ktorý je 
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Štruktúra absolventov doktorandského stupňa je výrazne odlišná, pričom väčšinový podiel žien 

medzi absolventkami je len v polovici európskych krajín, pričom priemer EÚ je na úrovni 47,7%. 

Na Slovensku tvoria ženy 48,3% podiel absolventov doktorandského stupňa štúdia.   
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Graf 18 Podiel žien medzi absolventmi vysokoškolského štúdia, doktorandského 
stupňa a výskumníkmi (2019) 

 
Dáta: Eurostat [educ_uoe_grad03, rd_p_persocc]      Zdroj: SOVVA 
 

Medzi výskumníkmi predstavujú ženy v rámci európskeho výskumného priestoru priemerne len 

tretinu výskumných pracovníkov.  

Ďalším ukazovateľom je podiel absolventov doktorandského štúdia vyjadrený relatívne k 1000 

obyvateľom vo veku 25-34 rokov. Najvyšší podiel novo-vyštudovaných doktorandov v roku 

2019 malo Nemecko (2,1). Na popredných miestach v počte nových absolventov boli aj Dánsko 

a Veľká Británia. V rámci krajín EÚ v roku 2019 priemerne ukončilo doktorandský stupeň štúdia 

približne 1,4 absolventov, teda Slovensko je približne na úrovni priemeru (1,3). Slovensko však 

oproti roku 2013 zaznamenalo pokles počtu absolventov PhD., kedy bolo 1,8 končiacich 

doktorandov. Menej ako jedného absolventa doktorandského štúdia na 1000 obyvateľov 

v príslušnom veku vyprodukujú vysoké školy až v dvanástich krajinách Európskej únie, najmenej 

na Malte (0,2).  

V porovnaní s celkovým vyjadrením predstavuje množstvo absolventiek tohto stupňa štúdia 
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Graf 19 Absolventi doktorandského štúdia na 1 000 obyvateľov vo veku 25-34 rokov 

  
Dáta: Eurostat - RIO [New doctoral graduates]      Zdroj: SOVVA 
 

Absolventi STEM odborov predstavujú základný zdroj predovšetkým pre priemyselný výskum, 

ale tvoria aj podstatnú časť výskumníkov pracujúcich na univerzitách. V EÚ je podiel takýchto 

vysokoškolských absolventov na tisíc obyvateľov (vo veku 20-29) 21,5 u mužov a 14,9 u žien. Pri 

absolventoch doktorandského štúdia je to 1,0 u mužov, 0,8 u žien. Najvyšší podiel majú 

predovšetkým Írsko, Francúzsko a Veľká Británia, naopak najnižší Luxembursko 3,9.  

 

Graf 20 Počet absolventov VŠ vo vede, technológiách, inžinierstve, a matematike 
(STEM) podľa pohlavia na 1000 obyvateľov vo veku 20-29 rokov (2019) 

 

1,3

0,6

1,5

0,6

 0,0

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

 3,0

DE DK UK NL BE IE FR AT SK SE CZ ES LU FI IT SI EE PT EL CY LT HU BG HR PL RO LV MT

2019 2019 ž
2013 2013 ž

EÚ28 1,4

EÚ28 0,6

 0,0

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

 30,0

 35,0

 40,0

IE FR UK FI DE DK AT ES PT SI PL HR LT RO EL EE IT CZ SE BE BG LV NL SK HU MT CY LU

VŠ (5-8) VŠ (5-8) - ženy

EÚ28 21,5

EÚ28 14,9



Komplexná analýza stavu výskumu a inovácií v SR 
 

 30 

 
 
Dáta: Eurostat  [educ_uoe_grad04]       Zdroj: SOVVA 
  

Absolventi terciárneho štúdia v oblasti STEM tvoria v EÚ približne štvrtinu (26,1%) zo všetkých 

absolventov vysokoškolského štúdia, pričom najvyššie zastúpenie absolventov týchto odborov 

pozorujeme v Nemecku, kde predstavujú 36,7%. Výrazný podiel v oblasti STEM tvoria 

technické vedy, ktoré predstavujú nadpolovičný podiel v 22 krajinách, pričom najväčšie 

zastúpenie technických vied je v Litve a Portugalsku (70%). Naopak slabé zastúpenie 

z pomedzi vedných odborov patrí informačným a komunikačným technológiám (IKT). 

V európskom priestore predstavujú absolventi IKT len 3,9% s najvyšším zastúpením na Malte, 

v Írsku a Estónsku. Prírodné vedy sú silnejšie zastúpené vo Veľkej Británii. V prípade Slovenskej 

republiky je podiel študentov končiacich vysokoškolské vzdelanie v oblasti STEM na úrovni 

21,9% s dominanciou technických vied, zatiaľ čo v informačných a komunikačných 

technológiách absolvovalo len 3,9% slovenských študentov.  

 

Graf 21 Podiel absolventov vysokoškolského štúdia vo vede, technológiách a 
matematike (STEM) (v%; 2019) 

 
Dáta: Eurostat  [educ_uoe_grad03]                          Zdroj: SOVVA 
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Najvyšší počet prichádzajúcich študentov zúčastnených na medzinárodnej mobilite smeruje 

v rámci európskeho priestoru do Veľkej Británie (489 019 študentov), na čo vplýva množstvo 

a kvalita univerzít v krajine, otvorenosť krajiny k mobilite, vyučovací jazyk a ďalšie faktory. 

Naopak britskí študenti sa vyznačujú nižšou mobilitou, ktorá je na úrovni 39,5 tisíc britských 

študentov odchádzajúcich v rámci medzinárodných študentských výmen. Zaujímavé bude 

sledovať vývoj mobility študentov smerujúcich do Veľkej Británie najmä v nasledujúcich rokoch, 

na čo môže mať vplyv najmä Brexit, a teda zmena postavenia Británie voči EÚ.  

Medzinárodná mobilita v rámci vysokoškolského vzdelávania je fenoménom, ktorý nadobúda 

nové formy a rozširuje sa od mobility študentov a vedeckých pracovníkov fakulty až po pohyb 

vzdelávacích programov a inštitúcií vrátane online kurzov. Medzinárodná mobilita napomáha 

šíreniu poznatkov, zlepšovaniu postupov či získavaniu talentov10. Štúdium v zahraničí, ako aj 

stáže, školenia a tréningové programy pomáhajú ľuďom rozvíjať profesionálne, sociálne 

a kultúrne schopnosti  a zvýšiť zamestnateľnosť. Európska únia podporuje medzinárodné 

výmeny študentov prostredníctvom programov Erasmus + a Horizont Európa, akademických 

pracovníkov a výskumných pracovníkov a spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského 

vzdelávania a verejnými orgánmi v rôznych krajinách. 

 

Graf 22 Počet prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov v rámci medzinárodnej 
mobility 

Dáta: UNESCO [Inbound/Outbound mobility rate]     Zdroj: SOVVA 
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v prípade odchádzajúcich študentov. V Luxembursku predstavujú prichádzajúci študenti 48,6% 

z celkového počtu, avšak odchádzajúci na mobilitu 170,7%, čo je v rámci európskeho priestoru 

signifikantne najvyšší odliv v rámci mobilít. Na začiatku sledovaného obdobia tvorili 

odchádzajúci študenti v Luxembursku dokonca viac ako 250%, tento ukazovateľ má však 

klesajúci trend, čo možno pripísať aj vládnym investíciám do vedy a výskumu a založenie 

Luxemburskej univerzity v roku 2003. Zároveň najintenzívnejšia výmena prebieha najmä 

so susediacimi štátmi, teda s Francúzskom, Belgickom a Nemeckom v prípade 

prichádzajúcich, odchádzajúci smerujú rovnako najmä do Francúzska a Belgicka, ale aj Veľkej 

Británie či Rakúska. Vysokou mobilitou sa vyznačuje aj Cyprus, kde prichádzajúci študenti tvoria 

26,1%, odchádzajúci 52,1%. Najväčší podiel prichádzajúcich na Cyprus pochádza 

zo Španielska, naopak cyperskí študenti smerujú najmä do Grécka či Veľkej Británie. 

V roku 2019 bolo do slovenskej mobility zapojených viac ako 34 782 študentov, pričom 

odchádzajúci zo Slovenska predstavovali 22 052 (14 605 v 2004) a zahraniční študenti 

prichádzajúci na slovenské vysoké školy a univerzity 12 730 (1 548 v 2004). V relatívnom 

vyjadrení tvoria prichádzajúci zahraniční študenti 9% zo všetkých študujúcich na  Slovensku 

a naopak 15,7% slovenských študentov odchádza v rámci študentskej výmeny do zahraničia. 

Najčastejšou destináciou, do ktorej smerujú slovenskí študenti je Česká republika, kam 

odchádza až 69,4%11. Naopak českí študenti zapojení do mobility na Slovensku tvoria 32,5% (3 

500 ľudí), početne zastúpení sú aj Ukrajinci 18,3% (1 965). Vyššiu mobilitu vo všeobecnosti 

v rámci Európskej únie vykazovali v roku 2018, resp. 2017 ženy, čo sa potvrdzuje aj 

na Slovensku, kde tvorili ženy 57,7% (55,9 v 2018). V meraní podľa stupňa štúdia bolo najviac 

zapojených v rámci magisterského štúdia 50,2% a bakalárskeho 43% zo všetkých 

prichádzajúcich. Zahraniční študenti doktorandského štúdia tvorili 6,7% prichádzajúcich 

spomedzi všetkých stupňov štúdia12. Najvyšší záujem prejavujú zahraniční študenti 

o zdravotnícke odbory, v ktorých je zapojených 55,8%. S výrazným odskokom sú na druhom 

mieste zastúpené podnikateľské vedy a právo (9,6%) a na treťom mieste vzdelávanie (8,5%).  

 
11 Dáta z Eurostat [educ_uoe_mobs01] 
12 Zahraniční študenti študujúci vyššie odborné štúdium tvorili 0,2% prichádzajúcich 
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Graf 23 Podiel prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov v rámci medzinárodnej 
mobility (v %) 

Dáta: UNESCO [Inbound/Outbound mobility rate]     Zdroj: SOVVA 
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Graf 24 Rozdiel prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov v rámci medzinárodnej 
mobility (v %) 

 

Dáta: UNESCO [Inbound/Outbound mobility rate]     Zdroj: SOVVA   
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Počas sledovaného obdobia 2004-2019 možno pozorovať nárast počtu mobilných študentov 

či už prichádzajúcich na Slovensko, alebo slovenských odchádzajúcich do zahraničia. Najvyšší 

počet Slovákov zúčastnených na mobilite v cudzine bolo zaznamenaných v roku 2013 v počte 

viac ako 33 tisíc, na druhej strane najviac zapojených na Slovensku bolo v roku 2019, a to 

12 730. Najviac študentov zapojených do medzinárodnej mobility na Slovensku študuje 

zdravotnícke vedy a tvoria viac ako polovicu všetkých zahraničných účastníkov výmenných 

programov (5 925 študentov v roku 2018), vzdelávanie a odbory súvisiace s podnikaním 

predstavovali 10%, teda približne 1 100 študentov v každom z týchto študijných odborov.  

 

Graf 25 Počet vysokoškolských študentov zapojených do medzinárodnej mobility 

 
Dáta: UNESCO - International student mobility in tertiary education [Total inbound /outbound students] Zdroj: 
SOVVA 
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Graf 26 Podiel zahraničných študentov doktorandského stupňa z celkového počtu 
doktorandov (v%) 

 

Dáta: Eurostat - EIS 2021 [1.2.3]                                Zdroj: SOVVA 
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výskumníkov na 1000 obyvateľov a rovnako vo Švédsku s počtom 7,7. Na Slovensku pripadá na 

1000 obyvateľov 3,1 výskumníka, resp. 2,4 výskumníčok.  

 

Graf 27 Počet výskumníkov na 1000 obyvateľov (vo FTE) 

 
Dáta: OECD [Researchers per million inhabitants (FTE)] – prepočet na 1000 obyv.             Zdroj: SOVVA 
Poznámka: *AT - údaj za rok 2016 
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Graf 28 Vývoj počtu výskumníkov (vo FTE) vo vybraných krajinách 

 
Dáta: Eurostat [rd_p_persocc]                                              Zdroj: SOVVA  
 

Z pohľadu štruktúry podľa sektorov môžeme pozorovať dominanciu podnikateľského sektora, 

ktorý tvorí priemerne viac ako polovicu z celkovej zamestnanosti výskumníkov. Dominantnú 

časť tvorí podnikateľský sektor najmä vo Švédsku, v Holandsku, v Rakúsku, vo Francúzsku, 

v Slovinsku a v Nemecku, v ktorých predstavuje 60-72% podiel. Druhým dôležitým sektorom, 

v ktorom tvoria výskumníci významný podiel je vysokoškolský sektor (priemerne 1/3), v šiestich 

krajinách tvorí viac ako polovičný podiel. Najvyššie zastúpenia výskumníkov vo vysokoškolskom 

sektore je v Lotyšsku (64%) a na Slovensku (57%). Zatiaľ čo sa vo vyššie menovaných krajinách 

realizuje väčšia časť výskumu na pôde univerzít, v Nemecku, v Slovinsku a Česku zastávajú silnú 

časť v oblasti výskumu aj ústavy ako napríklad Max Planck, SAV a podobne. Významnú časť 

zastáva vládny sektor najmä v krajinách Juhovýchodnej Európy - v Rumunsku, v Bulharsku 

a v Chorvátsku. Neziskový sektor tvorí necelé percento zamestnanosti výskumníkov, čo 

predstavuje 0,01% z celkového podielu zamestnanosti v krajine. Zaujímavou odchýlkou 

od priemeru je Cyprus, kde zamestnanosť výskumníkov v neziskovom sektore tvorí 9,2% 

podiel. 

 

52 794

44 671

10 507
4 995

42 500
39 295

16 977

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

AT DK SI EE CZ HU SK



Komplexná analýza stavu výskumu a inovácií v SR 
 

 38 

Graf 29 Podiel výskumníkov podľa sektorov z celkovej zamestnanosti (v%; 2017) 

Dáta: Eurostat [rd_p_perslf]                    Zdroj: SOVVA 
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Graf 30 Podiel žien z celkového počtu výskumníkov (v%)*  

Dáta: Eurostat [rd_p_femres]                                          Zdroj: SOVVA 
Poznámka: chýbajú údaje za Fínsko a Veľká Británia, EL – 2015, BE - 2011   
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1.3. Aktivity 
Inovačnými aktivitami sú všetky vedecké, technologické, organizačné, finančné a obchodné 

činnosti, ktoré vedú alebo majú smerovať k implementácii inovácií. Niektoré inovačné činnosti 

sú samy osebe inovatívne, iné nie sú novými činnosťami, ale sú potrebné na implementáciu 

inovácií. Medzi inovačné činnosti patrí aj výskum a vývoj, ktorý priamo nesúvisí s rozvojom 

konkrétnych inovácií13. Inovačné aktivity zachytávajú rôzne aspekty inovácií v podnikateľskom 

sektore a pojednávajú o troch dimenziách, ktorými sú inovátori, prepojenia a intelektuálne 

aktíva.  

Inovátori zahŕňajú ukazovatele merajúce podiel firiem zavádzajúcich rôzne formy inovácií či už 

v rámci firmy, alebo na trh. S prepojeniami súvisia inovačné schopnosti na základe úsilia 

o spoluprácu medzi inovujúcimi firmami, výskumnej spolupráce medzi súkromným a verejným 

sektorom a rozsahu, v akom súkromný sektor financuje verejné aktivity v oblasti VaI. 

Intelektuálne aktíva zachytávajú rôzne formy práv duševného vlastníctva generovaných v rámci 

inovačného procesu vrátane prihlášok patentov PCT, aplikácií ochranných známok a dizajnov14. 

Intelektuálnym aktívam sa venujeme v kapitole Výstupy. 

 

Zapojenie MSP do inovačného procesu  

Malé a stredné podniky, ako početná zložka väčšiny ekonomík predstavujúca väčšinu 

hospodárskej činnosti krajín, majú v inovatívnom systéme jednoznačne svoju úlohu. V mnohých 

oblastiach majú technologicky vyspelé malé a stredné podniky kľúčovú úlohu pri vývoji a 

využívaní nových technológií, pričom veľké firmy čoraz viac hľadajú externé zdroje nových 

technológií a MSP s high tech sú jedným z externých zdrojov, ku ktorým sa usilujú získať 

prístup15. 

Komplexné inovácie mnohokrát závisia od schopnosti čerpať poznatky a informácie z rôznych 

zdrojov či schopnosti spolupracovať na vývoji inovácie. Tento ukazovateľ meria stupeň 

zapojenia MSP do spolupráce v oblasti inovácií medzi verejnými výskumnými inštitúciami 

a firmami, ako aj medzi firmami navzájom. Najvyšší podiel MSP zapojených do spolupráce má 

Veľká Británia na úrovni 30,6%. Priemer EÚ však výrazne zvyšujú aj Estónsko, Grécko, Belgicko, 

Rakúsko a Fínsko so zapojením 21-25%. Slovensko sa radí medzi krajiny menej kolaborujúcimi 

 
13 Eurostat/OECD Glossary of Statistical Terms  
14 EIS 2020 Report (str.9) 
15 Veugelers, R. (2008). The Role of SMEs in Innovation in the EU. A Case for Policy 

Intervention?, s.240 
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s ostatnými, a to na úrovni 8,2%. Minimálnu spoluprácu deklarujú podľa prieskumu CIS firmy 

v Rumunsku (1,7%).  

Graf 31 Inovatívne MSP spolupracujúce s ďalšími podnikmi (% MSP) 

Dáta: Eurostat  - EIS 2021 [3.2.1.]         Zdroj: SOVVA 
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podnikov, najmä tých, ktoré vyvíjajú nové technológie. Najsilnejší prístup k rizikovému kapitálu 

v rámci EÚ má Malta (0,37%), ktorá si oproti roku 2014 výrazne polepšila, pričom najvyšší 

pokrok zaznamenala medzi rokmi 2016 a 2017. Len jedenásť krajín zaznamenáva nadpriemerné 

hodnoty. Naopak medzi krajiny s najslabším prístupom k rizikovému kapitálu patrí práve 

Slovensko (0,02%) a Slovinsko (0,003%) HDP.  

 

Graf 32 Investície rizikového kapitálu (% HDP) 

Dáta: Eurostat  - EIS 2021 [2.1.2.]         Zdroj: SOVVA 
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Inovácie ako jeden z dôležitých výstupov výskumného procesu možno hodnotiť aj porovnaním 

ich rôznych typov, ktoré na trh uvádzajú malé a stredné podniky. Najvyšší podiel MSP, ktoré 

priniesli na trh  minimálne jednu inováciu produktu alebo procesu či už pre trh alebo v rámci 

firmy, zaznamenalo v roku 2020 Fínsko (41,6%) a Portugalsko (39,4%). Naopak najmenej 

podnikov uvádzajúcich tento typ inovácie je v Rumunsku (3,0%). Väčšina európskych krajín 

zaznamenala nárast počtu inovujúcich MSP, v prípade 6 krajín však nastal pokles, a to aj 

v prípade Slovenska. Na Slovensku došlo k zníženiu podielu z 13,1% v roku 2014 na 12,5%, čo 

je výrazne pod priemerom EÚ28 (24,2%). 

 

Graf 33 MSP uvádzajúce produktové alebo procesné inovácie (% MSP) 

 

Dáta: Eurostat  - EIS 2021 [3.1.1.]         Zdroj: SOVVA 
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Graf 34 MSP uvádzajúce inovácie obchodných procesov (% MSP) 

 
 

Dáta: Eurostat  - EIS 2021 [3.1.2.]         Zdroj: SOVVA 
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na služby a materiály a výdavky na vlastný personál, pričom obe tieto oblasti investovania tvorili 

v roku 2018 približne desatinu všetkých výdavkov spojených s inováciami. Naopak zanikla 

položka zaobstarania ostatných vonkajších znalostí, ktorá v roku 2004 tvorila približne 5%. 

Výrazne posilnený je oproti roku 2004 aj vnútorný výskum a vývoj (23,4%), ale tiež zaobstaranie 

VaV, teda vonkajší VaV (14,1%).  

 

Graf 35 Štruktúra výdavkov na inovácie (v inovujúcich podnikoch v priemysle 
a službách, SR, v %) 

 
Dáta: ŠÚ SR – Inovácie [vt0003rs]        Zdroj: SOVVA 
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1.4. Výstupy 
Publikácie a patenty sú dva základné výstupy výskumu a inovácií. Zatiaľ čo publikácie sa 

všeobecne považujú za výstup základného výskumu a ich cieľom je predovšetkým rozširovať 

poznanie, tak patenty sú považované za výstupy aplikovaného výskumu. Hodnotiť kvalitu 

výskumu je možné podľa počtu publikácií v jednotlivých krajinách, podľa počtu publikácií 

v časopisoch s vysokým impaktom, ale aj s ohlasom ostatných vedcov na tieto publikácie 

formou citácií. Publikácie ako výstup sú typické ako výstup z univerzitného a verejného sektoru, 

zatiaľ čo patenty sú výstupmi podnikateľského sektora. 

Už v roku 2000 dominovali spoločne EÚ a USA v celosvetovej produkcii poznatkov, ktoré 

zastrešovali takmer dve tretiny vedeckých publikácií na celom svete. Významné investície Číny 

do vedy za posledné dve desaťročia sa však začali vyplácať a podiel krajiny na vedeckých 

publikáciách globálne exponenciálne vzrástol z 2,7% v roku 2000 na 16,7% v roku 2016. To Číne 

zabezpečilo tretie miesto na globálnom trhu. Zároveň sa svetový podiel vedeckých publikácií 

Spojených štátov znížil z 28,6% v roku 2000 na 19,5% v roku 2016, čím sa zväčšila priepasť 

v porovnaní s EÚ, ktorá dokázala udržať svoje vedúce postavenie na svetovom trhu s viac ako 

27% svetovej produkcie poznatkov16. V súčasnosti je už Čína na líderskej pozícii s podielom 

20,7% na svetovej produkcii vedeckých publikácií, tesne za ňou je Európska únia s podielom 

20,5% a následne Spojené štáty na tretej pozícii tvoria 18,9% vedeckých publikácií17. 

Najvýkonnejšími krajinami v publikovaní vedeckých článkov sú aj v tomto prípade krajiny 

patriace do severno-západného bloku Európy. Najviac publikácií v prepočte na počet 

obyvateľov krajiny pripadá Dánsku (71,8 na 1000 obyvateľov) a Švédsku (70,9), naopak 

produkciu vedeckých publikácií na nízkej úrovni malo za pozorované obdobie Rumunsko (9,4), 

ale aj Bulharsko (10,1) a Lotyšsko (11,1). Na Slovensku bola produkcia vedeckých publikácií 

v citačnom okne 1996-2018 na úrovni 20,6 publikácií na 1000 obyvateľov. V prípade citácií 

zostalo v prvej šestici rovnaké zloženie krajín s pozmeneným poradím. Najvyšší počet citácií 

k počtu publikácií pripadá Holandsku (26,5). Naopak k skupine s malým počtom publikácií sa 

v prípade citácií pridáva aj Slovenská republika (9,7). Päticu krajín s počtom citácií menej ako 

10 citácií na publikáciu dopĺňajú Litva, Chorvátsko, Lotyšsko a Rumunsko.  

 

 
16 European Commission (2018). Science, Research and Innovation Performance of the EU, 
Strengthening the Foundations for Europe’s Future. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union., str.78 
17 dáta World Development Indicators 



Komplexná analýza stavu výskumu a inovácií v SR 
 

 44 

Graf 36 Vedecké publikácie na 1000 obyvateľov a počty citácií na publikáciu (citačné 
okno 1996 – 2018)   

 
Dáta: Scimago Journal & Country Rank                    Zdroj: SOVVA 
V rámci Európskej únie pretrvávajú výrazné rozdiely v publikačnej výkonnosti jednotlivých 

krajín. Je nutné však zdôrazniť, že je dôležitejšie sledovať kvalitu vedeckých publikácií ako 

samotné množstvo. Ukazovateľom, ktorý vypovedá o kvalite vedeckých výstupov je podiel 

publikácií medzi 10%, prípadne 1% najcitovanejšími publikáciami sveta. Na popredných 

miestach medzi 10% najcitovanejšími článkami pozorujeme, podobne ako v prípade počtu 

výskumníkov, dominanciu krajín západnej a severnej časti Európy. Medzi krajiny s najvyššou 

výkonnosťou patrí Holandsko (15,1%), Spojené kráľovstvo (14,5%) a  Dánsko (14,1%). Naopak 

medzi najmenej výkonné sa zaraďujú najmä Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a Slovensko. 

Vedecké publikácie slovenských autorov sa rovnako radia k menej citovaným, pričom je medzi 

desiatimi percentami najcitovanejších publikácií len 4,6% článkov. Ďalší partneri Vyšehradskej 

skupiny dosahujú taktiež podpriemerné hodnoty na úrovni 4,8% až 5,5%. 

 

Graf 37 Vedecké publikácie medzi 10% najcitovanejšími publikáciami sveta (% 
všetkých vedeckých publikácií v krajine) 

 
Dáta: Eurostat - EIS 2020 [1.2.2]         Zdroj: SOVVA 
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Keďže sa globalizácia výskumu v poslednom desaťročí zintenzívnila, najmä výskum založený 

na spolupráci, medzinárodné spoluautorské publikácie sa stávajú čoraz dôležitejšími 

pri podpore vytvárania nových poznatkov na celom svete a pri stimulovaní pozitívnych vplyvov 

na vedecký výkon. Všetky krajiny ERA od roku 2000 neustále zvyšujú svoj podiel 

na medzinárodných spoluautorstvách, čo je trend, ktorý sa potvrdzuje aj na globálnej úrovni 

pre ekonomiky Spojených štátov a Ázie. Niektoré východoeurópske krajiny (Poľsko, Slovensko, 

Rumunsko a Bulharsko) majú nižšiu mieru medzinárodnej spolupráce a niektorí z ich 

výskumných pracovníkov majú menšiu medzinárodnú mobilitu. Nízka úroveň 

internacionalizácie má vplyv na úroveň vedeckej excelentnosti a možnosti medzinárodnej 

vedeckej spolupráce, čo vedie k nižšiemu skóre vysoko citovaných vedeckých publikácií 

v týchto krajinách. Otvorené výskumné systémy dosahujú lepšiu vedeckú kvalitu, pretože vedci 

dosahujú väčší vplyv zo svojej medzinárodnej spolupráce18.  

Najvyšší podiel vedeckých publikácií vydaných ako v spoluautorstve môžeme pozorovať 

v Dánsku, Luxembursku a Švédsku, a to na úrovni okolo 3 000. Taktiež, podobne ako 

pri celkovom publikovaní, aj v medzinárodnej spolupráci nachádzame medzi najmenej 

výkonnými krajinami Bulharsko a Rumunsko. Nad priemernou hodnotou 1171,8 

spoluautorských publikácií na milión obyvateľov sú najmä krajiny patriace do severno-západnej 

časti Európy, s výnimkou Cypru a Slovinska. Slovensko patrí v medzinárodnej spolupráci 

na vedeckom publikovaní k menej výkonným krajinám a nachádza sa na 23.mieste v rámci 

EÚ28 s 719,8 publikáciami.  

 

Graf 38 Medzinárodné vedecké spoluautorské publikácie19 na mil. obyvateľov 

 
Dáta: Eurostat- EIS 2020 [1.2.1]                                           Zdroj: SOVVA 

 
18European Commission (2018). Science, Research and Innovation Performance of the EU, 
Strengthening the Foundations for Europe’s Future. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union., s.164 
19 Vedecké publikácie s aspoň jedným spoluautorom zo zahraničia 
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Prepojenia medzi verejným a súkromným výskumom a aktívnymi spoluprácami výskumníkov 

z týchto sektorov, ktorých výsledkom sú akademické publikácie zachytáva ukazovateľ verejno-

súkromných spoluautorských publikácií. Z grafu vidíme výrazný rozdiel medzi najaktívnejšími 

a najmenej aktívnymi krajinami v tomto type spolupráce, medzi ktorými je priepastný rozdiel 

takmer 280 publikácií na milión obyvateľov. Najproduktívnejšími krajinami EÚ sú Dánsko 

s 293,8 a Švédsko s 270,1 publikáciami, naopak v Bulharsku to bolo v roku 2018 len 15,3. Až 

šestnásť krajín sa nachádza pod priemerom EÚ, ktorý bol na úrovni 95 publikácií na mil. 

obyvateľov, pričom medzi tieto krajiny patrí aj Slovensko s 35,8 publikáciami a aj ostatné krajiny 

V4.  

 

Graf 39 Verejno-súkromné spoluautorské publikácie na mil. obyvateľov 

 
Dáta: Eurostat - EIS 2020 [3.2.2]                                     Zdroj: SOVVA 
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20 OECD (2020), The Digitalisation of Science, Technology and Innovation: : Key Developments and 
Policies, OECD Publishing, Paris, str. 66-67 
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Oproti roku 2004 podiel publikácií s otvoreným prístupom v rámci porovnávaných krajín 

výrazne narástol. Zatiaľ čo v roku 2004 tvorili voľne prístupné publikácie zhruba 10% všetkých 

publikácií (priemer porovnávaných krajín), v roku 2019 to bolo už takmer 40%. Najvyšší počet 

publikácií k počtu obyvateľov malo v roku 2019 Dánsko, Slovensko v rámci V4 zastáva miesto 

za Českou republikou a zároveň pred Poľskom a Maďarskom. 

 

Graf 40 Publikácie podľa prístupnosti na 1000 obyvateľov (2019; vybrané krajiny) 

 
 
Dáta: SCOPUS                       Zdroj: SOVVA 
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Graf 41 Top10 oblastí vedeckých publikácií (v %, 2019)  

 
Dáta: SCOPUS                            Zdroj: SOVVA 
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Univerzita Komenského a jej fakulty, ktoré vyprodukovali 1 597 článkov (19%). Za viac ako tisíc 

výstupov sa pričinili aj výskumníci zo Slovenskej technickej univerzity a Technickej univerzity 

v Košiciach. Najsilnejšími finančnými podporovateľmi vedeckej publikačnej činnosti 

na Slovensku boli v roku 2019 Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Vedecká grantová 

agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, ktoré podporili viac ako 16% výstupov21. 

 

 
21 Databáza SCOPUS, 2019, Funding sponsor 
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Graf 42 Vedecké publikácie slovenských autorov v roku 2019   

 
 Dáta: SCOPUS, dáta 2019, Slovensko [Affiliation, Funding sponsor, Subject area]          Zdroj: SOVVA 
 
Patenty sú štandardnou súčasťou zložených ukazovateľov inovácií, ktoré sa používajú najmä 

na vyjadrenie technologického výstupu. Pokiaľ ide o patentové prihlášky, štrukturálne rozdiely 

v ekonomikách sú dôležitým určujúcim činiteľom. Patentová výkonnosť súvisí okrem iného 

s podielom výroby na pridanej hodnote (výrobné spoločnosti majú tendenciu patentovať viac 

ako spoločnosti v sektore služieb), s technologicky orientovanou výrobnou oblasťou (vyššia 

patentová aktivita v sektore špičkových technológií), na podiel služieb IKT (softvérový 

priemysel je patentovo náročný) a na distribúciu veľkosti podniku v krajine (väčšie podniky 

majú tendenciu mať vyšší sklon k patentovaniu). Lídri v oblasti inovácií, ako napríklad Fínsko, 

Nemecko a Švédsko, sú aktívni v žiadaní o udelenie patentov, zatiaľ čo umiernení inovátori, 

ako napríklad Litva, Malta a Rumunsko, vykazujú nízku úroveň patentovania, najmä pokiaľ ide 

o medzinárodné patenty (PCT). Na dosiahnutie úrovne patentovania konkurentov bude 

dôležité znížiť priepasť v oblasti inovácií v Európe zvýšením záujmu k patentom v členských 

štátoch s nízkou výkonnosťou22. 

Najväčším producentom patentových prihlášok podľa EIS bolo Švédsko, ktoré podalo 8,65 

žiadostí na miliardu HDP. Európsky priemer dvíha spolu so Švédskom len 7 krajín, pričom 

Fínsko podalo 7,6 žiadostí, viac ako 6 žiadostí o patent podalo Nemecko a Dánsko a nad EÚ 

priemerom, teda viac ako 3,3 vyprodukovalo aj Holandsko, Rakúsko a Francúzsko. Slovensko 

 
22European Commission (2018). Science, Research and Innovation Performance of the EU, 
Strengthening the Foundations for Europe’s Future. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, str.190 
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sa radí ku krajinám, ktoré v roku 2017 odoslalo len menej ako 1 žiadosť na miliardu HDP 

o uznanie patentu zo skupiny PCT. 

 

Graf 43 Počet patentových prihlášok v rámci PCT na miliardu HDP (v PPS) 

 

Dáta: Eurostat - EIS 2020 [3.3.1]        Zdroj: SOVVA 
 

Z pohľadu množstva žiadostí o udelenie patentu k počtu obyvateľov jednotlivých krajín 

sledujeme najvyššiu aktivitu v Luxembursku, ktoré podalo v roku 2019 607,6 žiadostí na milión 

obyvateľov, čo je oproti druhej krajine v poradí rozdiel viac ako 230 prihlášok. Spolu 

s Luxemburskom malo viac ako sto prihlášok vzhľadom k populácii len 10 krajín EÚ. 

Od slovenských autorov pochádzalo 7,7 prihlášok. Slovensko sa tak radí v rámci Únie k menej 

produktívnym krajinám. Úspešnosti týchto žiadostí, teda udeleným patentom venujeme 

pozornosť v našej analýze ďalej.  

 

Graf 44 Žiadosti o patent v EPO na mil. obyvateľov 

  

0,51

0,470,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

SE FI DE DK NL AT FR BE UK SI IT IE LU EE MT ES HU PT LV CZ EL CY SK BG LT HR PL RO

2017 2010

EÚ28 3,31

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

LU SE DK NL DE FI AT BE IE FR MT GB IT

2019 2010



Komplexná analýza stavu výskumu a inovácií v SR 
 

 51 

Dáta: EPO [European_patent_applications_per_country_of_residence_of_the_applicant_2010-

2019_en]           Zdroj: SOVVA  

 

Najvyšší podiel patentov kategorizovaných do skupiny IKT spomedzi všetkých podaných 

prihlášok patrilo v roku 2016 Švédsku (42.6%). V oboch obdobiach 2004/2010 a 2010/2016 

nastal v prípade Švédska nárast prihlášok o približne 8 percentuálnych bodov. Naopak druhé 

Fínsko zaznamenalo v týchto porovnaniach v prvom období pokles o 5 perc. bodov, v druhom 

o 9,4 perc. bodu. Priemerne predstavovali patenty zo skupiny IKT v roku 2016 v rámci krajín 

Európskej únie 17,8%. Na Slovensku nastal medzi rokmi 2004 a 2010 nárast patentov tejto 

skupiny z 8,8% na 15,7%, avšak následne do roku 2016 poklesol podiel IKT patentov na 12,1%. 

Slovensko sa tak nachádza pod priemernou hodnotou EÚ. Pri pohľade na ďalšie krajiny V4 

zaostáva najmä Česká republika, v ktorej patenty tejto skupiny registrované pod PCT 

predstavujú len 8,8% všetkých prihlášok. Dobré umiestnenie však pozorujeme v Maďarsku 

na úrovni 28,5% a v Poľsku s podielom 19,5% napriek poklesu od roku 2010. Výrazne najnižšie 

zastúpenie patentov IKT zaznamenalo Lotyšsko, ktoré v sledovaných rokoch zaznamenalo 

najväčšie rozdiely. V rokoch 2004 a 2016 bol podiel na úrovni 2,1% a 4,4%, avšak významná 

odchýlka nastala v roku 2010, kedy predstavovali IKT patenty 20,5%.  
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Graf 45 Podiel patentov zo skupiny IKT z celkového počtu patentových prihlášok 
podaných na základe PCT  

 
Dáta: OECD [Patents by technology]       Zdroj: SOVVA 
Poznámka: Skupina IKT zahŕňa oblasti: telekomunikácie, spotrebná elektronika, počítače, kancelárske 
stroje a iné IKT. Patentové prihlášky podané v rámci PCT na medzinárodnej úrovni, ktoré určuje 
Európsky patentový úrad (EPO). Počty patentov sa zakladajú na dátume priority, krajine bydliska 
pôvodcu a frakčných počtov. 
 

Napriek podobnosti v profilácií absolventov a publikácií podľa vedných oblastí, z pohľadu 

zaradenia žiadostí o patent zaznamenávajú krajiny V4 rozdielnosti. Na Slovensku prislúchala 

štvrtina patentov k priemyselným technikám a doprave, silné zastúpenie však mala aj oblasť 

mechaniky, na druhej strane oproti ostatným krajinám Vyšehradskej štvorky má značne slabšie 

zastúpenie elektrotechniky či ľudských potrieb. V prípade Maďarska dominuje najmä fyzika 

a ľudské potreby. Podobnosti špecializácie možno sledovať najmä vo dvojici Česká republika 

a Poľsko, ktoré sa líšia len zastúpením elektrotechniky v rámci žiadostí, najsilnejšie zastúpenie 

majú ľudské potreby a priemysel s dopravou.  Všeobecne najslabšie pokrytými oblasťami 

v patentovaní vo V4 sú textilný a papierenský priemysel a tiež stavebníctvo.  
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Graf 46 Žiadosti o patent podľa oblastí v rámci PCT podľa medzinárodného 
patentového triedenia ako podiel z celkového počtu patentov (v%; 2016)  

 

Dáta: OECD [Patents by technology]        Zdroj: SOVVA 

 

 

Od roku 2009 môžeme pozorovať postupne sa zvyšujúci záujem patentovať na EPO23, a to 

aj z krajín nachádzajúcich sa mimo Európy, predovšetkým z USA, Číny a Japonska. Od roku 

2009 sa zvýšil podiel podaných žiadostí o patent najmä z Číny a to z podielu 1,2% na 5,3% 

z podaných žiadostí na EPO, čo v absolútnom vyjadrení znamená nárast o viac ako 7,7 tisíca 

žiadostí. Mierny pokles zaznamenalo Japonsko, ktorého podiel klesol zo 14,5% na 12,8%.    

 

 
23 Štáty EPO: 38 členských štátov Európskej patentovej organizácie, ktorá zahŕňa aj 28 štátov EÚ. 
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Graf 47 Žiadosti o patent v EPO24 podľa krajiny trvalého pobytu žiadateľa25 

 
Dáta: EPO [European_patent_applications_2018]       Zdroj: SOVVA 
 

Najvyšší podiel žiadostí v Európskom patentovom úrade pochádza z podnikateľského sektora 

takmer vo všetkých krajinách EÚ28. Žiadosti podané súkromnými podnikmi tvoria priemerne 

v európskom priestore 88,8%, v severských krajinách dokonca viac ako 95%. Výnimkou je však 

Lotyšsko, kde je najväčší záujem o patentovanie vo vysokoškolskom sektore odkiaľ pochádza 

viac ako tretina žiadostí. Približne štvrtinový podiel žiadostí je podaných vládnym a rovnako 

štvrtina podnikateľským sektorom. Výnimočná je tiež snaha o patentovanie nemocnicami, 

ktorá je zastúpená najmä v Litve (4,7% žiadostí). V prípade Slovenska je zastúpenie 

podnikateľského sektora na úrovni európskeho priemeru, približne 10% tvoria individuálni 

žiadatelia. V rámci porovnania V4 má Slovensko podobný pomer žiadostí ako Maďarsko 

a zároveň porovnateľné rozdelenie majú Česká republika s Poľskom.  

 

 
24 Európske patentové prihlášky zahŕňajú priame európske prihlášky a medzinárodné (PCT) prihlášky, 
počas  sledovaného obdobia (regionálne PCT). 
25 Krajina trvalého pobytu prvého žiadateľa, ktorá je uvedená vo formulári žiadosti (zásada prvého 
menovaného žiadateľa). 
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Graf 48 Žiadosti o patent v EPO podľa sektorov (2012) 

Dáta: Eurostat [pat_ep_nic]        Zdroj: SOVVA 

 

Ako výrazne najaktívnejšou a zároveň aj jednou z najúspešnejších krajín v pomere žiadostí 

a udelených patentov je Luxembursko, ktorého úspešnosť v získavaní patentov bola v roku 

2019 na úrovni 87%, pričom počet patentov, ktoré získali autori z Luxemburska bol 607,6 

na milión obyvateľov. Vyšší podiel získaných patentov k prihláškam majú len dve krajiny, a to 

Švédsko (87,6%) a Fínsko (95,2%). Naopak medzi krajiny s nízkym podielom udelených 

patentov k počtu prihlášok patria Estónsko (32,7%) a Lotyšsko (27,3%). Lotyšsko sa zároveň radí 

ku krajinám, ktoré v roku 2019 získali najmenej patentov a to len 3,13 patentu na milión 

obyvateľov. Menej patentov bolo udelených len Bulharsku a Rumunsku. Slovenskí autori v roku 

2019 získali 6,24 patentov k počtu obyvateľov, čo oproti roku 2010 nárast o viac ako 4 patenty. 

Hoci ich úspešnosť narástla z 48% na 81%, Slovensko naďalej patrí v patentovaní k menej 

aktívnym krajinám. 

Graf 49 Udelené patenty v EPO na mil. obyvateľov 
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  Dáta: EPO [Granted_patents_2010-2019_per_country_of_residence_en]        Zdroj: SOVVA  
 

Triadická skupina patentov je súborom patentov registrovaných v rôznych krajinách, teda 

rôznych patentových úradoch, na zabezpečenie ochrany toho istého vynálezu. Do triadickej 

patentovej rodiny patria: Európsky patentový úrad (EPO), Japonský patentový úrad (JPO) a 

Úrad pre patenty a ochranné známky Spojených štátov (USPTO). Počty triadických patentov sa 

pripisujú krajine bydliska vynálezcu a dátumu, kedy bol patent prvýkrát zaregistrovaný. Tento 

ukazovateľ je dôležitý najmä preto, že ak sa záujemca rozhodne vynález patentovať na všetkých 

troch patentových úradoch, tak si ho mimoriadne váži.  

 

Tabuľka 2 Žiadosti o patent v EPO a v triadickej patentovej rodine (EPO, JPO, USPO) 

  

SKUPINA TRIADICKÝCH 
PATENTOV   

EPO 
% EPO žiadostí zároveň 
v skupine triadických patentov 

2004 2017 2004 2017 2004 2017 

DE 6 997,9 4 663,1 23 134,6 18 881,7 30,2% 24,7% 

FR 2 968,2 2 166,6 8 349,8 9 502,7 35,5% 22,8% 

UK 2 098,4 1 569,7 5 625,1 5 437,0 37,3% 28,9% 

IT 972,7 777,4 4 596,4 4 148,0 21,2% 18,7% 

NL 1 975,3 1 175,8 3 668,5 3 477,6 53,8% 33,8% 

SE 806,4 732,5 2 245,2 2 833,2 35,9% 25,9% 

AT 352,5 376,3 1 449,6 2 029,6 24,3% 18,5% 

BE 567,4 408,0 1 519,6 1 655,4 37,3% 24,6% 
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ES 292,7 271,0 1 217,4 1 654,6 24,0% 16,4% 

DK 368,4 315,2 1 113,7 1 417,7 33,1% 22,2% 

FI 395,8 258,8 1 409,8 1 297,0 28,1% 20,0% 

PL 24,0 77,5 124,5 686,6 19,2% 11,3% 

IE 95,5 103,6 273,2 371,5 35,0% 27,9% 

CZ 24,3 44,8 112,2 357,4 21,6% 12,5% 

HU 59,6 33,3 153,4 196,8 38,9% 16,9% 

PT 11,5 34,9 58,5 142,2 19,6% 24,5% 

SI 13,6 7,9 111,9 114,3 12,2% 6,9% 

RO 3,2 11,4 23,2 99,6 13,9% 11,5% 

EL 14,9 13,8 66,3 90,3 22,4% 15,3% 

LU 26,6 28,5 115,0 55,5 23,1% 51,4% 

SK 1,6 8,6 20,6 55,1 7,7% 15,5% 

EE 0,4 3,9 8,5 36,3 4,9% 10,8% 

BG 5,1 8,8 17,6 29,3 29,0% 30,0% 

LV 3,6 3,5 9,8 22,3 36,5% 15,9% 

LT 8,2 3,0 11,1 21,6 73,7% 13,8% 

HR 13,3 5,0 32,1 19,9 41,3% 25,3% 

CY 2,0 0,4 6,0 9,1 33,3% 4,6% 

MT 2,8 2,8 6,0 6,6 45,8% 41,6% 

Dáta: Eurostat [pat_ep_ntot], [pat_td_ntot]; EPO; OECD [Triadic patent famillies]  Zdroj: SOVVA 
Poznámka: Zoradené podľa EPO 2017 
 

Ochranné známky sú ďalším dôležitým ukazovateľom inovácií a to najmä v oblasti služieb. 

Ochrannou známkou sa rozumie označenie, ktoré odlišuje tovary alebo služby jednej osoby, 

resp. spoločnosti od tovarov a služieb iných26. V ukazovateli žiadostí o registráciu ochrannej 

známky sú zachytené žiadosti podané v EUIPO27 ako aj WIPO28. Z nižšie uvedeného grafu 

 
26 EIS 2020 Report  
27 European Union Intellectual Property Office 
28 World Intellectual Property Office 
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možno sledovať priepastné rozdiely medzi štyrmi krajinami s vyššou mierou aktivity, ktorými sú 

Malta (49,6), Cyprus (38,3), Luxembursko (31,0) a Estónsko (23,0) a ostatnými krajinami EÚ. 

Priemerne bolo v roku 2019 podaných 8 žiadostí na zaregistrovanie ochrannej známky 

na miliardu HDP, pričom Slovensko sa dlhodobo zaraďuje ku krajinám s nízkou produktivitou, 

a to na úrovni 4,5 žiadostí. Najviac žiadostí bolo na Slovensku podaných v roku 2017 (4,8), 

následne v rokoch 2018 a 2019 zaznamenala krajina pokles.   

 

Graf 50 Žiadosti o registráciu ochrannej známky na miliardu HDP (v PPS) 

 
Dáta: Eurostat  - EIS 2020 [3.3.2.]                 Zdroj: SOVVA 
 

Formou ochrany priemyselného vlastníctva je aj registrácia priemyselného dizajnu, ktorá sa 

vzťahuje na vzhľad výrobku alebo jeho časti (znaky línií, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo 

materiály výrobku29). V počte prihlášok o registráciu priemyselného dizajnu už vidíme menej 

výrazné rozdiely medzi krajinami ako to bolo u ochranných známok. Vyšší záujem o tento typ 

ochrany autorstva má Luxembursko (7,7), ktoré však oproti referenčnému roku 2012 

zaznamenalo výrazný pokles či Dánsko (7,4). Pokles oproti roku 2012 zaznamenalo 16 z krajín 

EÚ, vrátane Slovenska. Najvyšší podiel na miliardu HDP v rozmedzí rokov 2012-2019 mali 

žiadosti o ochranu dizajnu v roku 2014, kedy boli na úrovni 1,93 a v roku 2018 na úrovni 1,88. 

Slovensko sa však stále zaraďuje ku menej výkonným krajinám a je výrazne pod európskym 

priemerom.  

 

 
29 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
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Graf 51 Žiadosti o ochranu dizajnu na miliardu HDP (v PPS) 

 
Dáta: Eurostat  - EIS 2020 [3.3.3.]                 Zdroj: SOVVA 
 

1.5. Krátkodobé a dlhodobé efekty  
Na dosiahnutie vysokej úrovne inovačnej výkonnosti potrebujú krajiny vyvážený inovačný 

systém fungujúci dobre vo všetkých dimenziách. Potrebujú primeranú úroveň verejných a 

súkromných investícií vo vzdelávaní, výskume a rozvoji zručností, efektívne inovačné 

partnerstvá medzi spoločnosťami a akademickou obcou, ako aj podnikateľské prostredie 

priaznivé pre inovácie vrátane silnej digitálnej infraštruktúry. Tieto kľúčové oblasti vo veľkej 

miere zodpovedajú dimenziám a ukazovateľom použitým pre európsku hodnotiacu tabuľku 

inovácií. Podľa European Innovation Scoreboard 2020 (EIS 2020) je Slovensko len miernym 

inovátorom, zároveň do tejto kategórie patria všetky štáty V4. Istú úlohu v tom, bezpochyby, 

hrá aj historická skúsenosť. Podľa tohto hodnotenia sú najsilnejšími inovačnými prvkami 

Slovenska indikátory zamestnanosti a predaja, v ktorých dosahuje v rámci EÚ nadpriemerné 

hodnoty. Slovensko dosahuje obzvlášť dobré výsledky v oblasti zamestnanosti v rýchlo 

rastúcich podnikoch inovatívnych odvetví, v predaji inovácií nových výrobkov na trh, exporte 

výrobkov so strednou a vysokou technológiou a nových absolventov doktorandského štúdia. 

Naopak podľa EIS 2020 sú investície do VaI, inovátori a intelektuálne aktíva najslabšími 

inovačnými rozmermi. Najnižšie hodnotenie na Slovensku dosahujú výdavky na rizikový kapitál, 

výdavky na VaI v podnikateľskej sfére, celoživotné vzdelávanie a podnikanie založené 

na príležitostiach30.  

Medzi krátkodobé a dlhodobé efekty zaraďujeme tie oblasti, v ktorých by sa mali prejaviť 

pozitívne (alebo negatívne) dopady výskumu a inovácií. Teda môže ísť o zlepšenie 

hospodárstva krajín, zvýšenie zamestnanosti v inovatívnych firmách.  

 
30 EIS 2020 – Country profile - Slovakia 
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Krátko- a dlhodobé efekty VaI porovnávame v tejto časti analýzy najmä na základe 

zamestnanosti v inovatívnych firmách a aktivitách, predajom nových inovácií a exportom. 

Pri pohľade na štruktúru zamestnancov vztiahnutú nie k celej populácii krajiny, ale len tej časti 

populácie, ktorá je zamestnaná, vidíme logicky výrazne vyššiu mieru vysokoškolsky vzdelaných 

najmä v aktivitách, ktoré si toto vzdelanie vyžadujú. V kategórii zahŕňajúcej odborné, vedecké 

a technické činnosti je to v priemere úroveň vyššia o viac ako 30 percentuálnych bodov. 

Na Slovensku tvorili vysokoškolsky vzdelaní v týchto odborných činnostiach 65,6%, pričom 

v celkovej zamestnanosti krajiny to bolo len 27,6%.  

 

Graf 52 Zamestnanci s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním podľa činnosti (% zo 
zamestnaných, 2019) 

 
Dáta: Eurostat [edat_lfs_9910]        Zdroj: SOVVA  

Ukazovateľ exportu výrobkov strednej a vysokej technologickej úrovne meria technologickú 

konkurencieschopnosť EÚ, teda schopnosť komercializovať výsledky VaI na medzinárodných 

trhoch. Výrobky so strednou a vysokou technológiou sú kľúčovými pre ekonomický rast, 

produktivitu a dobré životné podmienky a sú spravidla zdrojom vysokej pridanej hodnoty a 

dobre plateného zamestnania. Slovensko sa v tomto ukazovateli radí v rámci Únie na druhé 

miesto, a teda patrí ku krajinám s najintenzívnejším exportom týchto produktov (69,0%). Oproti 

roku 2014 sme teda zaznamenali nárast o 3,2 percentuálneho bodu a zároveň posun o dve 

priečky v hodnotení. Na prvom mieste je Maďarsko (69,5%), tesne za Slovenskom Nemecko 

(68,1%) a Česká republika (68,1%). Naopak nižší podiel výrobkov strednej a vysokej 

technologickej úrovne z celkového exportu produktov má Grécko (23,2%). 
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Graf 53 Export výrobkov strednej a vysokej technologickej úrovne (% exportu 
produktov)  

 

 Dáta: Eurostat  - EIS 2021 [4.2.1.]         Zdroj: SOVVA 
 

Export tovarov a služieb sú indikátorom ekonomickej aktivity krajiny na globálnom trhu. 

Najvyšší podiel exportu znalostne intenzívnych služieb z celkového exportu služieb v rámci 

krajín EÚ patrí Írsku a Luxembursku, kde tvoria viac ako 90% exportu všetkých služieb. V štátoch 

V4 je tento podiel na úrovni od 51,0% v Maďarsku po 39,2% na Slovensku. Aj napriek zvýšeniu 

exportu týchto služieb o 3,7 percentuálne body od roku 2014 je Slovensko výrazne 

pod priemerom EÚ a radí sa na 22. miesto. Priemerne tvorí export znalostne intenzívnych 

služieb v EÚ 66,3%. Rozdiel medzi štátmi, ktoré sú výrazne konkurencie schopné a exportujú 

služby s pridanou hodnotou a naopak štátmi, ktoré sa len mierne zapájajú do inovačného 

prostredia, je priepastný. V Litve a v Chorvátsku len tvoria len približne 20% exportu služieb.  

 

Graf 54 Export znalostne intenzívnych služieb ako (% exportu služieb) 

 
Dáta: Eurostat  - EIS 2021 [4.2.2.]         Zdroj: SOVVA 
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Tento ukazovateľ meria obrat nových alebo výrazne vylepšených výrobkov, pričom zahŕňa 

produkty, ktoré sú nové či už pre firmy, alebo nové na trhu. Zachytáva tak vytváranie 

najmodernejších technológií a ich šírenie. Pri tomto hodnotení je najúspešnejšie Slovensko, 

kde predaj týchto inovácií predstavuje 20,3% obratu slovenských firiem. Ďalšími úspešnými 

krajinami sú Španielsko (19,3%), Írsko (17%) či Grécko (16,8%). Nad priemerom, ktorý je na 

úrovni 12,5% obratu je len desať krajín EÚ.  

 

Graf 55 Predaj nových inovácií na trh a firmám (% obratu) 

 
Dáta: Eurostat  - EIS 2021 [4.2.3.]         Zdroj: SOVVA 
 

Znalostne intenzívne aktivity zahŕňajú sprostredkovateľské činnosti alebo služby, ktoré majú 

informačný a poznatkový charakter a ktorých aplikácia prináša do podnikov inovatívne 

a efektívne skvalitnenie aktivít. Do tejto kategórie patria poznatkovo náročné služby ako 

telekomunikácie či výskum a vývoj, ďalej náročné trhové služby súvisiace s dopravou 

a obchodom, finančné služby a ďalšie. Najvyššou zamestnanosťou v znalostne intenzívnych 

aktivitách sa vyznačuje Luxembursko na úrovni  24,5% z celkovej zamestnanosti krajiny. V rámci 

Európskej únie tvorí zamestnanosť v tejto oblasti 13,7%. V krajinách patriacich do V4 je tento 

podiel na podpriemernej úrovni, v Českej republike 13,2%, v Maďarsku 11,8%, v Poľsku 10,4% 

a na Slovensku 10,62%. 
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Graf 56 Zamestnanosť v znalostne intenzívnych aktivitách (% celkovej zamestnanosti)  

 
Dáta: Eurostat - EIS 2021 [4.1.1.]         Zdroj: SOVVA 
 

Inovácie v podnikoch majú hlboký vplyv na zamestnateľnosť pracovníkov, ale ich účinok 

vo firmách orientovaných na inovácie produktov a procesov sa v jednotlivých krajinách líši. 

Inovácia firiem sa ukazuje ako mimoriadne dôležitá v čase hospodárskej recesie. Hoci 

vysokokvalifikovaní zamestnanci sú menej zasiahnutí recesiou ako nízkokvalifikovaní 

zamestnanci, pozoruhodný pozitívny efekt možno pozorovať aj u nízkokvalifikovaných 

zamestnancov v inovatívnych firmách. Najvyššia zamestnanosť v takýchto firmách je v Belgicku 

(73,7%), v Nemecku, v Portugalsku a Fínsku je tento podiel nad 71%. Na Slovensku je 

zamestnanosť v inovatívnych podnikoch na úrovni 38,5%. 

 

Graf 57 Zamestnanosť v inovatívnych podnikoch (% celkovej zamestnanosti)  

 
Dáta: Eurostat  - EIS 2021 [4.1.2.]         Zdroj: SOVVA 
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V analýze bolo Slovensko porovnávané s ostatnými členskými krajinami únie. V štyroch 

hlavných kapitolách sme sa pozreli na financovanie a ľudské zdroje ako dva hlavné vstupy 

potrebné k realizácii kvalitného výskumu, inovačné aktivity malých a stredných podnikov, 

výstupy a krátkodobé a dlhodobé efekty VaI.  

Cieľom našej analýzy nebolo načrtnutie konkrétnych riešení a návrhov na zlepšenie stavu VaI 

v slovenskom inovačnom prostredí, ale pripraviť zhodnotenie súčasného stavu ako podklad 

pre ďalšie výstupy v rámci projektu SciPol:SK. 
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Vlády SR od roku 2007 prijali viacero vedných a inovačných politík, ktoré obsahovali viacero 

opatrení na zlepšenie stavu výskumu a inovácií. Strategické dokumenty celkom jasne a správne 

pomenovali prekážky, ktorým Slovensko čelilo a čelí. Tak isto upozorňovali na fakty, že od 

vstupu Slovenska do Európskej únie, prijímané výskumné a inovačné politiky musia reagovať 

ako na národné tak aj na medzinárodné požiadavky. Avšak väčšina z nich ostala len na papieri 

a reálne sa neimplementovala. Celkovo sme identifikovali 3 strategické dokumenty v oblasti 

výskumu31 a 3 v oblasti inovácií.32 Okrem toho boli výskum a inovácie každoročne od roku 2006 

aj súčasťou Národných programov reforiem SR33. Od roku 2014 bola jediným platným 

dokumentom Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR34, ktorá však bola 

predovšetkým ex-ante kondicionalitou pre oblasť implementácie EŠIF v oblasti výskumu 

a inovácií v SR. Výskum a inovácie sú tiež integrálnou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR.35 

Slovensko však od roku 2015, teda už takmer 7 rokov, nemá platnú štátnu vednú a technickú 

politiku. To do veľkej miery obmedzuje možnosti podpory týchto sektorov. V schválených 

stratégiách sme sa pozreli na opatrenia v šiestich kľúčových oblastiach, ako aj na mieru ich 

napĺňania. Celkovo sme identifikovali 49 opatrení, z ktorých sa úplne splnilo len 10, pri 3 nie je 

možné určiť ich splnenie, ďalších 10 pravdepodobne nebude splnených a 26 je nesplnených36.  

2.1. Financovanie výskumu a vývoja 
Medzi najdôležitejšie výzvy, ktoré sa týkajú výskumných politík, už dlhodobo patrí zvýšenie 

financovania výskumu a vývoja. Dôležitosť tejto oblasti sa premietla takmer vo všetkých 

strategických dokumentoch schválených vládou SR. Hodnotenia slovenského výskumného 

 
31 Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010  
(https://www.mindop.sk/uploads/media/535d29a21628d470a6b8b8111804340c4dc73d04.pdf); 
Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. 
(http://minedusk.aweb.minedu.sk/dlhodoby-zamer-statnej-a-vednej-politiky-do-roku-2015/); 
Aktualizácia dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 (Stratégia Fénix) 
(https://www.minedu.sk/aktualizacia-dlhodobeho-zameru-statnej-vednej-a-technickej-politiky-do-roku-
2015-strategia-fenix/). 
32 Inovačná stratégia SR na roky 2007 – 2013. (https://www.enviroportal.sk/environmentalne-
temy/vplyvy-na-zp/priemysel/dokumenty/inovacna-strategia-sr-na-roky-2007-az-2013); Inovačná 
politika SR na roky 2008 – 2010. (https://www.siea.sk/wp-
content/uploads/files/inovacie/dokumenty/navrh_inovacna_politika_2008_2010.pdf); Inovačná politika 
SR na roky 2011 – 2013. (https://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/vplyvy-na-
zp/priemysel/dokumenty/inovacna-politika-na-roky-2011-2013). 
33 Národné programy reforiem 2006 – 2020. (https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-
politiky/strategicke-materialy/narodny-program-reforiem/narodny-program-reforiem.html) 
34 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.  
(https://www.mhsr.sk/inovacie/strategie-a-politiky/strategie-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-
specializaciu) 
35 https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/veda-vyskum-inovacie/  
36 Podrobnú analýzu výskumného a inovačného prostredia je možné nájsť tu: 
https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2020/v-teorii-a-v-praxi-analyza-vyskumnych-a-inovacnych-politik-v-sr-
2004-2020.html.  
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ekosystému medzinárodnými inštitúciami pravidelne poukazujú na to, že miera financovania 

výskumu a vývoja je na Slovensku nízka. S týmto súhlasí aj vláda SR, keď prakticky všetky 

strategické dokumenty majú cieľ postupne zvyšovať investície do výskumu a inovácií. Napriek 

tomu dáta ukazujú, že investície Slovenska, do výskumu a vývoja sa pohybujú výrazne pod 1% 

HDP, pričom priemer v EÚ je okolo 2,19% HDP (2018). Najambicióznejším plánom v tomto 

bol Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorého cieľom bolo 

zvýšiť investície do roku 2015 na 1,8% HDP.  

Druhou kľúčovou prioritou v priamej podpore výskumu a vývoja je otázka investícií zo 

súkromnej sféry. V tejto oblasti sa Slovensko v medzinárodných hodnoteniach objavuje tiež 

na nelichotivých miestach. Súkromné podniky na Slovensku investujú málo do výskumu 

a vývoja a ich výsledky sú aj z tohto dôvodu podpriemerné. V Dlhodobom zámere sa vláda 

SR zaviazala: „zvýšiť participáciu podnikateľských zdrojov na podpore výskumu a vývoja tak, 

aby podiel týchto zdrojov na celkovej podpore vedy a techniky dosiahol 2/3 v roku 2015“. 

Nevyhnutnosť nárastu súkromných investícií do výskumu a vývoja opakovane vyjadrila vláda 

SR aj v Národných programoch reforiem. Na rozdiel od Dlhodobého zámeru, si ale v NPR SR 

2011 určila trochu skromnejší cieľ, a to že zvýši celkové investície do výskumu a vývoja na 

úroveň 1% HDP do roku 2020. V roku 2015 celkové výdavky na vedu a výskum jednorazovo 
narástli na 1,16% HDP vďaka dočerpávaniu štrukturálnych fondov EÚ. Následne sa však v roku 

2016 vrátili na predošlú úroveň 0,79% HDP, hlavne z dôvodu nedostatočného čerpania 

zdrojov z OP Výskum a inovácie. Okolo hranice 0,8% HDP sa pohybujú až doteraz. Stratégia 

inteligentnej špecializácie (RIS3) si stanovila dva základné ciele ohľadom financovania 

výskumu a vývoja, a to zvýšiť podiel súkromných zdrojov, aby tie to dosiahli pomer 2:1 

k verejným a do roku 2020 zvýšiť celkové investície na 1,2% HDP.  

Akokoľvek boli tieto ciele viac či menej ambiciózne, faktom zostáva, že Slovensko v súčasnosti 
investuje do výskumu a vývoja 0,83% HDP (údaj za rok 2019). Zo súkromných zdrojov išlo na 
výskum a vývoj len 0,45% HDP. Na základe dát vieme skonštatovať, že ani jeden 

z navrhovaných cieľov sa nepodarilo dosiahnuť (alebo dlhodobo udržať).  V roku 2015 sme 

síce hranicu 1% HDP prekročili, v nasledujúcom roku však znova klesla na pôvodnú úroveň.  

Neefektívne využívanie finančných prostriedkov je taktiež jednou z prekážok, na ktoré 

poukazujú aj medzinárodné hodnotenia slovenského výskumného a inovačného ekosystému 

(European Semester 2019). Navyše Slovensko sa v nadmerne miere spolieha na financovanie 

zo zahraničných zdrojov, predovšetkým EŠIF. Slabá finančná podpora výskumu a inovácií sa 

potom odráža na konkurencieschopnosti krajiny. V hodnotení inovačnej výkonnosti (European 

Innovation Scoreboard 2021) naposledy obsadilo Slovensko 23. miesto spomedzi krajín EÚ 

a zaradilo sa tak opakovane do poslednej skupiny začínajúcich inovátorov. 
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2.2. Výskumný systém a riadenie 
Riadenie výskumného a inovačného systému je Slovensku dlhodobo vyčítané, a to tak zo 

strany EÚ, EK alebo OECD. Najväčšou prekážkou systému je jeho roztrieštenosť a slabá 

spolupráca a koordinácia podpory medzi zodpovednými inštitúciami. Na roztrieštenosť 

systému upozorňujú aj slovenské strategické dokumenty, pričom za jeden z rozhodujúcich 

prvkov považujú absencia ucelenej podoby inovačnej stratégie. Z toho vyplýva, že aj tie nízke 

investície sa využívajú nefektívne a ich efekty sú ťažko merateľné. Podľa RIS3 je hlavnou 

príčinou tohto stavu hlavne systém riadenia výskumného prostredia.  

Navrhovanie a implementovanie výskumných a inovačných politík majú na Slovensku medzi 

sebou rozdelené dva ústredné orgány – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva (MH SR), pričom každé riadi svoju vlastnú sieť 

agentúr. Najnovšie do tejto problematiky zasahuje aj novovzniknuté Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ktoré pod jednou strechou zjednotilo 

kompetencie Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu37. Úrad podpredsedu 

vlády sa snažil už od svojho vzniku hrať aktívnu úlohu v oblasti výskumu a inovácií. Koordinoval 

implementáciu RIS, začal po ministerstve školstva zabezpečovať aj Radu vlády pre vedu, 

výskum a inovácie. Tento úrad vyhlasoval aj vlastné výzvy tak pre výskum, ako aj inovácie. Čo 

do celého procesu prinieslo až trokolajnosť.  

Na základe Plánu obnovy a odolnosti prejde sekretariát Rady vlády pre vedu, výskum 

a inovácie na Úrad vlády SR, pričom bude v priamej pôsobnosti predsedu vlády SR. Rada 

Vlády by mala mať k dispozícii aj výkonnú jednotku v podobe Sekretariátu. V prípade 

neochoty spolupracovať medzi týmito inštitúciami hrozí riziko ešte väčšej roztrieštenosti. Úrad 

vlády SR by sa mal zamerať predovšetkým na implementáciu Plánu obnovy a odolnosti 

v oblasti výskumu a inovácií. MIRRI je zodpovedné za implementáciu EŠIF a OP Slovensko, 

MH SR za inovácie financované zo štátneho rozpočtu, ale malo by byť aj sprostredkovateľkým 

orgánom pre EŠIF pre inovácie, MŠVVaŠ SR to isté v oblasti výskumu. Zároveň je možné, že 

niektoré špecifické oblasti výskumu sa budú implementovať aj na iných rezortoch (Ministerstvo 

zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo pôdohospodárstva).  

V rámci systémových zmien mala prebehnúť aj transformácia Slovenskej akadémie vied (SAV) 

na novú formu samostatného právneho subjektu – verejnej výskumnej inštitúcie. 

Transformácia by umožnila odstrániť bariéry v spolupráci so súkromným sektorom vo výskume 

a vývoji a efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov. Aj keď o tomto opatrení sa píše už 

v Stratégii Fénix z 2011 a NPR SR 2014 a v januári 2018 nadobudol účinnosť Zákon o verejnej 

 
37 Nové ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zohrá kľúčovú úlohu pri premene 
Slovenska: https://www.mirri.gov.sk/aktuality/podpredsednicka-vlady/nove-ministerstvo-investicii-
regionalneho-rozvoja-a-informatizacie-zohra-klucovu-ulohu-pri-premene-slovenska/ 
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výskumnej inštitúcii. Napriek tomu nebola táto transformácia úspešná a s novým zákonom 

musela prísť až nová vláda, pričom transformácia by mala prebehnúť v roku 2022.  

Systému podpory výskumu a inovácií neprospieva ani neexistencia legislatívy, ktorá by 

pokrývala celý inovačný proces od základného výskumu až po inovácie. Na podporu výskumu 

a aplikovaného výskumu sú v platnosti dokonca dva zákony, ale zákon na podporu inovácií 

absentuje. V súčasnosti je v platnosti Zákon č. 172/2005 Z.z. o Štátnej podpore výskumu 

a vývoja a Zákon č. 185/2009 Z.z. o Stimuloch pre výskum a vývoj. Zatiaľ čo prvý je základným 

rámcom na podporu základného a aplikovaného výskumu, tak druhý určuje pravidlá a postupy 

pre poskytovanie stimulov pre výskum a vývoj vykonávaný podnikateľmi. Tomuto nástroju sa 

bližšie venujeme v časti Výskum, vývoj a inovácie v súkromnom sektore. Hlavnou úlohou MH 

SR však bolo vytvoriť vhodné kompetencie pre tvorbu proinovatívneho prostredia 

prostredníctvom samostatného Zákona o inováciách, ktorý ale pripravený nebol. 

Zároveň na Slovensku absentuje pravidelné hodnotenie inovatívneho prostredie, od ktorého 

by sa mali odvíjať opatrenia na zlepšenie situácie. V súčasnosti sa tak môžeme odrážať len od 

Správ o stave výskumu a vývoja, ktoré pripravuje MŠVVaŠ SR a predovšetkým od analýz, ktoré 

pripravuje EK (European Innovation Scoreboard) alebo OECD.  

2.3. Ľudské zdroje 
European Innovation Scoreboard považuje ľudské zdroje za silnú stránku výskumu a vývoja 
na Slovensku. Týka sa to hlavne vysokého podielu nových absolventov doktorandského štúdia 

a podielu mladých ľudí s ukončeným stredoškolským vzdelávaním. Tento podiel sa však 

automaticky neodzrkadľuje aj na kvalite absolventov a výstupoch výskumného prostredia, 

v ktorých Slovensko už dlhodobo zaostáva. Podľa NPR SR 2020 má podiel vysokoškolsky 
vzdelanej populácie rastúci trend, avšak kvalita vzdelávania je otázna.  

Potrebu rozvíjať ľudské zdroje si uvedomovali aj autori iných strategických dokumentov. Podľa 

Národnej lisabonskej stratégie potrebuje Slovensko širokú základňu vedcov schopných 

realizovať kvalitný výskum na medzinárodnej úrovni. Jeho predpokladom je hlavne 

zabezpečenie adekvátneho financovania pre vedcov a inštitúcie, ktoré by motivovalo 

talentovaných ľudí k vedeckej kariére. Dlhodobý zámer dopĺňa, že disponibilné ľudské zdroje 

sú nevyhnutným predpokladom rozvoja vedy a techniky a vzdelané ľudské zdroje rozvoja 

vedomostnej spoločnosti. Preto má byť vzdelanie jedným z pilierov dlhodobého rozvoja. 

Stratégia Fénix poukazuje na fakt, že Slovensko kvôli svojej veľkosti môže vždy produkovať 

iba zlomok poznania. Ak ako krajina nechce zaostávať, musí cielene a efektívne rozvíjať ľudské 

zdroje, v čom hrá hlavnú úlohu vzdelávací systém. NPR SR 2020 za jednu z najväčších výziev 

pre Slovensko označuje taktiež vzdelávanie, pričom kľúčom k rastu ekonomiky 21. storočia sú 

práve ľudia. Podporu ľudských zdrojov reflektovali aj stratégie v oblasti inovácií. 

Odlivom mozgov a využitím bakalárskych programov sa zaoberá aj Národný program 

reforiem. Opatrenia obsiahnuté v týchto dokumentoch sa primárne orientujú na fungovanie 
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vysokých škôl. Podľa Stratégie Fénix hrá kľúčovú úlohu pri rozvoji ľudských zdrojov práve 
vysoké školstvo. Za rozhodujúce sa považuje doktorandské štúdium a účasť na výskumných 

a vývojových aktivitách. Na zabezpečenie rozvoja ľudských zdrojov sa navrhovalo napríklad: 

podporovať efektívne doktorandské programy (primárne v anglickom jazyku), vytvoriť 

možnosti podpory pre post-doktorandskú prípravu, posilniť ďalšie vzdelávanie poskytovaného 

vysokými školami, využívať domácu aj medzinárodnú mobilitu študentov a výskumných 

pracovníkov, reformovať kariérnu cestu na VŠ či poskytovať malé flexibilné granty s nízkym 

stupňom byrokracie pre mladých výskumníkov. 

Dlhodobý zámer sa vo svojom obsahu tiež zameriaval na vysokoškolské vzdelávanie. Z jeho 

pohľadu sa malo pracovať na zvýšení záujmu mladých ľudí pracovať vo vede a výskume, a to 

už na úrovni stredných škôl. Na prvých dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia by sa 

podchytili študenti, ktorí majú potenciál pokračovať na doktorandskom štúdiu, ktoré by im 

umožnilo aktívne sa zapájať do projektov a získavať skúsenosti v súkromných podnikoch či 

zahraničí. Táto národná stratégia sa dotýkala aj problematiky odlivu mozgov – je dôležité, aby 

sa zvýšil záujem slovenských výskumníkov pôsobiacich v zahraničí vrátiť sa pracovať na 

Slovensko. A naopak národný výskumný a inovačný ekosystém by mal podporovať mobilitu 

a kariérny rast domácich výskumníkov. V súčasnosti sa situácia s odlivom mozgov každým 

rokom len zhoršuje. Podiel VŠ študentov študujúcich v zahraničí narástol na 18,3% a približne 

polovica z nich sa už nevráti. 

Opatrenia v NPR SR 2010 – 2018 pre zmenu apelovali na zvýšenie kvality a excelentnosti 

vysokoškolského vzdelávania hlavne prostredníctvom reformy procesu akreditácie a zvýšenia 

kvality akademických špičiek a otvorenia sa ľuďom z praxe. V rámci vysokoškolského 

vzdelávania sa už v roku 2010 navrhovalo uskutočniť zmeny v procese akreditácie vysokých 

škôl. Spomínalo sa hlavne sprísňovanie kritérií, ale aj systematická podpora profesijne 

orientovaných bakalárskych programov či diverzifikácia vysokých škôl.  

K výraznejšiemu posunu v tejto oblasti prišlo až neskôr. S účinnosťou od novembra 2018 sa 
legislatívne upravilo zriadenie novej inštitúcie, nezávislej Slovenskej akreditačnej agentúry 
pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Jej hlavnou úlohou je zlepšovať kvalitu vzdelávania na vysokých 

školách rozhodovaním o udelení akreditácií, pričom tak nahradila činnosť Akreditačnej 

komisie. Jedným z prvých počinov bolo vyhotovenie návrhu akreditačných štandardov.38 

V nedávnom NPR SR 2019 sa uvádza, že spoločným menovateľom viacerých opatrení v oblasti 

vysokého školstva je zlepšenie kvality a dostupnosti štúdia. Na tento účel má byť vypracovaná 
stratégia internacionalizácie vysokého školstva s cieľom podporiť mobilitu študentov 
a zamestnancov VŠ. Opatrenia na zlepšenie kvality ľudských zdrojov sú aj v , pričom takmer 

 
38 Návrh akreditačných štandardov vypracovaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké 
školstvo bol zverejnený na pripomienkovanie 30.10.2019: https://saavs.sk/wp-
content/uploads/2020/04/standardy-na-pripomienkovanie-verejnostou-30102019-
final_5db9835f73e46-1.pdf?x71087 



Komplexná analýza stavu výskumu a inovácií v SR 
 

 71 

všetkým sme sa už venovali: zlepšenie kvality SŠ a VŠ vzdelávania, podpora mobility 
vysokokvalifikovaných pracovníkov, zvýšenie dôrazu na vzdelávanie v odboroch 
rozhodujúcich pre prioritné oblasti RIS3 či zlepšenie zapojenia podnikov do vzdelávania. 

Údaje z Eurostatu však naznačujú pomerne nízku úroveň migrácie vysoko kvalifikovaných 

zahraničných odborníkov do Slovenskej republiky. Tak isto slabou stránkou je aj podiel 

doktorandov z krajín mimo EÚ. Výskumné a inovačné prostredie na Slovensku v súčasnosti nie 

je dostatočne otvorené, atraktívne a excelentné, aby zaujalo zahraničných uchádzačov. Alebo 

zabránilo odlivu úspešných slovenských študentov a vedcov do zahraničia. Žiaľ, ani vysoký 

pomer doktorandov sa adekvátne neodráža na výstupoch, ktoré výskum a inovácie na 

Slovensku produkujú. 

2.4. Výstupy výskumu a inovácií 
Napriek tomu, že Slovensko disponuje prísunom ľudských zdrojov (domácich doktorandov 

a výskumníkov), neodráža sa to automaticky aj na vysokej kvalite výstupov národného 

výskumného a inovačného systému. Kvalita ľudských zdrojov ide totiž ruka v ruke s kvalitou 

výstupov výskumu. Pokiaľ Slovensko nebude podnikať kroky v tom prvom, nemôže ani 

očakávať veľké výsledky v tom druhom. Ukážkou toho sú údaje ohľadom inovačnej aktivity 

krajiny, počte citácií či publikácií. V NPR SR 2019 sa píše, že v kvalite výskumnej a inovačnej 

aktivity Slovensko zaostáva za priemerom EÚ.  Podľa údajov inovačná výkonnosť meraná 

podielom high-tech produktov na export za posledné roky stagnuje. Takisto aj kvalita 

výstupov slovenských vedcov meraná citáciami na výskumníka je na úrovni približne polovice 

európskeho priemeru. Opakovane sa ukazuje, že podiel a kvalita vedeckých výstupov je 
považovaná za slabú stránku a jednu z hlavných výziev slovenského výskumného prostredia. 

Jedným z kľúčových nástrojov pre výskum a inovácie je účinný systém ochrany duševného 
vlastníctva. Preto je dôležité, aby strategické dokumenty reflektovali aj túto potrebu. V SWOT 

analýze RIS3 sa uvádza, že bariéry využívania ochrany práv duševného vlastníctva patria medzi 

slabé stránky výskumného a inovačného prostredia.  

Vláda prostredníctvom RIS3 navrhovala opatrenie, ktoré malo za cieľ „prispieť k ochrane a 
využívaniu duševného vlastníctva a technologického transferu ako aj k zvýšeniu povedomia o 

ich ochrane a komercializácii, zahŕňajúc aj zmenu legislatívy s ohľadom na praktické potreby 

a doterajšie skúsenosti.“ Spolupracovať na ňom mali inštitúcie naprieč sektormi od 

ministerstiev cez vysoké školy a jedným z merateľných ukazovateľov jeho plnenia mal byť 

počet vzniknutých patentov a licencií. 

Na dôležitosť ochrany duševného vlastníctva poukazovali aj ďalšie strategické dokumenty. 

V NPR SR 2012 a 2013 sa navrhovalo upraviť legislatívu tak, aby zjednodušila a upravila 
ochranu duševného vlastníctva v prostredí akademických inštitúcií a verejných inštitúcií 

výskumu a vývoja. V IP SR 2008 – 2010 si vláda dala za úlohu vypracovať systém podpory a 
definovať konkrétne nástroje rozvoja a využívania duševného vlastníctva. V IP SR 2011 – 2013 
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sa zase vláda zamerala na vypracovanie systému administratívnej spolupráce národných 

inštitúcií SR v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu.  

Čo sa týka dopadu navrhovaných opatrení, výraznejšie zmeny, ktoré sa mali odraziť hlavne 

v počte vzniknutých patentov a licencií, za toto obdobie nenastali.  

Okrem samotného zvýšenia kvality výsledkov výskumu, si pokladá vláda SR za dôležité aj 

informovanie o kvalitných výsledkoch tejto aktivity. Za jednu z príčin úrovne financovania 

výskumu a vývoja z verejných zdrojov videla vláda v tom, že spoločnosť nedostáva dostatočné 

a zrozumiteľné informácie o výsledkoch výskumu. Za dôležité považovala kladenie väčšieho 
dôrazu na popularizáciu vedy a techniky.  

Podľa NPR SR 2019 by sa mali opatrenia v oblasti vedy a výskumu sústreďovať na systémové 

zmeny v zabezpečovaní kvality výstupov. Správa potvrdzuje, že kvalita výstupov slovenských 

vedcov meraná citáciami na výskumníka je na úrovni približne polovice európskeho priemeru. 

Na nevýraznosť domáceho výskumu a vývoja poukazuje aj malý počet patentov. 

Medzinárodné hodnotenia už dlhodobo ukazujú nízku úroveň vedeckej základne, ktorá patrí 

medzi hlavné výzvy slovenského výskumného a inovačného prostredia. 

2.5. Spolupráca 
Najväčšie výzvy výskumného a inovačného systému na Slovensku majú vo svojom základe 

jedno spoločné, a tým je slabá spolupráca relevantných subjektov. Slabá komunikácia 

a spolupráca sú kameňom úrazu vo financovaní a riadení výskumného systému, ale 

charakterizujú aj prepojenia medzi súkromným a verejným sektorom.  

O potrebe spolupráce medzi akademickým a súkromným sektorom sa píše už v Národnej 

lisabonskej stratégie z roku 2005. Podľa nej musí aplikovaný výskum odrážať aktuálny vývoj 

vo svetovej vede a musia na ňom aktívne spolupracovať tieto dve sféry. V Stratégii Fénix sa 

poukazuje na dôležitosť spolupráce pri transfere poznatkov, pričom musí existovať zhoda 

medzi dopytom a ponukou – výskumné inštitúcie ponúkajú to, čo firmy potrebujú. Podľa 

Dlhodobého zámeru je jednou z priorít vyžadovať od verejného sektora výskumu, aby zvýšil 

svoje úsilie riešiť problematiku, ktorej výsledky sú využiteľné v hospodárskej alebo 

spoločenskej praxi. Podobnú filozofiu navrhovala aj RIS3, kde sa spomína podpora výskumu 

a inovácií v konkrétnych oblastiach, akými sú kreatívny priemysel, environmentálna oblasť, či 

riešenie spoločenských problémov. 

Na slabé prepojenie medzi súkromným sektorom a akademickým prostredím na Slovensku 

poukazujú RIO Country reporty nepretržite od roku 2011. Slabé prepojenie medzi verejnou 

sférou, výskumnými inštitúciami a súkromnými podnikmi je evidentné hlavne z nízkeho počtu 

verejno-súkromných publikácií na milión obyvateľov a v podpriemerných výsledkoch v 

ukazovateľoch komerčných a nekomerčných výstupov výskumu na Slovensku. Tieto dve sféry 
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zostávajú na Slovensku do veľkej miery izolované, čo je viditeľné na financovaní aj ľudských 
zdrojoch. Inovačná stratégia pritom tento vzťah považovala za kľúčový pre inovácie. 

V RIS3 navrhovala vláda SR nasledujúce opatrenia na zlepšenie spolupráce:  

• Rozvoj inovačných kapacít prostredníctvom spolupráce podnikov a výskumných 

inštitúcií; 

• Podpora budovania výskumných a inovačných kapacít v slovenských podnikoch; 

• Prepájanie univerzít, akadémie vied, rezortných VVI a partnerov z oblasti priemyslu. 

Rozvoj inovačných kapacít prostredníctvom spolupráce mal byť riešený „podporovaním 

vzniku konzorcií pre riešenie multidisciplinárnych problémov a ukotvením odvetví cez klastre 

a iné formy sieťovania.“ Téma klastrovania sa objavila už pri opatreniach zameraných na lepší 

výskumný systém a riadenie. Rovnako je však klastrovanie kľúčové aj pre zintenzívnenie 

spolupráce, pretože pomáha zvýšiť konkurencieschopnosť členov klastrových organizácií, 

rýchlosť prenosu informácií a vznik partnerstiev. V rámci Slovenska sa na rozvoji klastrových 

iniciatív podieľa MH SR prostredníctvom SIEA39. V súčasnosti pôsobia na Slovensku klastrové 

iniciatívy v oblasti technológií a cestovného ruchu, ktoré však vznikli bez systémovej podpory 

tzv. „bottom-up“ aktivitou. Na Slovensku zatiaľ systémová podpora vzniku, či rozvoja klastrov 
absentuje. 

Zámerom druhého opatrenia bola podpora vzniku priemyselných VaI centier a podpora 
existujúcich priemyselných VaI centier na Slovensku. V rámci opatrenia mal byť umožnený 

vznik priemyselných centier s účasťou (majetkovou, partnerskou) akademickej a univerzitnej 

sféry. Merateľným ukazovateľom plnenia opatrenia mal byť napríklad počet podporených 

centier či počet nových pracovných miest. V dokumente však nie je ďalej špecifikované, ako 

by tieto priemyselné centrá mali vznikať a aké úlohy by jednotlivé zainteresované strany plnili. 

Taktiež je otázne, do akej miery súvisia s tzv. inovačnými centrami, o ktorých budeme písať 

nižšie, v rámci inovačných politík. Tie vybudované neboli. 

Tretie opatrenie zamerané na medzisektorovú spoluprácu je formulované ako prepájanie 

univerzít, akadémie vied, rezortných VVI a partnerov z oblasti priemyslu. V rámci neho mali 

byť „podporované strategické projekty dlhodobej spolupráce medzi podnikmi a výskumno-

vývojovými pracoviskami s cieľom tvorby dlhodobých partnerstiev v oblastiach tematických 

priorít“. Účinok tohto opatrenia sa mal prejaviť nie len v počte spoločných projektov, ale aj 

v počte nových pracovných výskumných miest, či patentov a licencií vzniknutých na základe 

výstupov výskumu. 

S cieľom zintenzívniť spoluprácu medzi podnikateľským sektorom a vedecko-výskumnou 

základňou, malo MH SR za úlohu vypracovať systém nástrojov na zvyšovanie inovatívnej 

 
39 Klastrové iniciatívy pôsobiace na Slovensku: https://www.siea.sk/inovacie/klastre-na-slovensku/ 
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schopnosti firiem. Súčasťou opatrenia navrhovaného v IS SR 2007 – 2013 mal byť aj rozvoj 

klastrov, prostredníctvom ktorých by sa vytvorili podmienky na spoluprácu.  O tomto type 

podpory spolupráce medzi sektormi sme už písali vyššie. Spomenieme však iný nástroj, ktorý 

MH SR prostredníctvom SIEA na tento účel vytvorilo, a tým sú tzv. inovačné vouchery40. 

Inovačné vouchery predstavujú nenávratný finančný príspevok z prostriedkov štátneho 

rozpočtu, ktoré sú určené na podporu rozvoja inovačných aktivít podnikov. Návrh na 

zavedenie takéhoto typu nástroja bol sformulovaný v IP SR 2008 – 2010 a IP SR 2011 – 2013. 

Ide o „nepeňažné šeky“ poskytované priamo podnikateľskému subjektu na nákup služieb od 
oprávnenej výskumno-vývojovej organizácie. 

Ďalším opatrením, ktoré malo stimulovať spoluprácu medzi súkromným sektorom a vedecko-

výskumnými inštitúciami mala byť podpora tzv. inovačných centier. Na jednej strane mali 

inovačné centrá vytvoriť priestor a podmienky pre prienik spomínaných sektorov, na druhej 

strane mali podporovať inovácie v regiónoch, keďže inovačné povedomie podnikov je nízke. 

Návrh opatrenia nájdeme v IS SR 2007 – 2013 a IP SR 2008 – 2010, jeho implementáciu malo 

zastrešovať niekoľko ministerstiev a financované mali byť zo štrukturálnych fondov. Návrh 

počítal s celkovo ôsmymi regionálnymi inovačnými centrami, každé sa malo orientovať na inú 

požiadavku daného regiónu, aby nedochádzalo k duplicitám a zdôrazňovala sa tiež 

spolupráca medzi samotnými centrami. Regionálne inovačné centrá, ktoré mali v prvom rade 
priniesť inovácie do regiónov, v takejto podobe zriadené do dnes neboli41.  

Napriek tomu, že konkrétne prekážky aj opatrenia na ich odstránenie sformulované už boli, 

systematická podpora spolupráce je stále slabá. Na jednej strane bol spustený systém 

inovačných voucherov, na druhej strane však nemáme vybudovanú systémovú podporu 

klastrov, neboli vybudované regionálne inovačné centrá a nefungujú tu ani strategické 

projekty dlhodobej spolupráce medzi sektormi. Inovačná stratégia upozorňuje hlavne na 

neflexibilitu štátnych opatrení (ISR SR 2007 – 2013). 

Podľa RIO Country Reportu 2017 je spolupráca medzi priemyselným prostredím a 

akademickou obcou „achillovou pätou“ slovenského výskumného a inovačného systému. 

Priemysel a akademická obec sú do veľkej miery izolované, na čo poukazujú napríklad 

finančné toky medzi nimi a podiel výskumných pracovníkov zamestnaných v súkromnom 

sektore. Slabé prepojenie je evidentné aj z nízkeho počtu verejno-súkromných publikácií na 

milión obyvateľov a v podpriemerných výsledkoch v ukazovateľoch komerčných a 

nekomerčných výstupov výskumu na Slovensku. Napriek tomu, že v strategických 

dokumentoch sa nachádzajú opatrenia, ktoré majú potenciál situáciu zmeniť, celkovo 

opatrenia na zlepšenie spolupráce medzi podnikmi a akademickou obcou napredujú pomaly.  

 
40 Inovačné vouchery: https://www.siea.sk/inovacie/inovacne-vouchre/inovacne-vouchre-2013/ 
41 Inovačné centrá v našich regiónoch meškajú: https://hnonline.sk/prakticke-hn/224943-inovacne-
centra-v-nasich-regionoch-meskaju 
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2.6. Výskum, vývoj a inovácie v súkromnom sektore 
Na to, aby krajina vo výskume a inováciách napredovala nestačí len aktivita výskumných 

inštitúcií, ale je kľúčové, aby sa do tohto procesu zapájala aj súkromná sféra. Národná 

lisabonská stratégia spomína tri hlavné oblasti vo vede, výskume a inováciách, na ktoré je 

potrebné sa zamerať, pričom dve z nich sme už spomenuli – financovanie a ľudské zdroje. Tou 

treťou je práve výskumno-inovačná aktivita súkromného sektora. Štát by mal vytvárať priaznivé 

prostredie pre inovácie, ktoré bude podporovať vznik nových inovačných firiem a motivovať 

už existujúce firmy investovať do výskumu.  

Podľa hodnotenia Rady EÚ je „podnikateľský výskum a vývoj na Slovensku jedným z 

najslabších v EÚ, sústreďuje sa na medium a high-tech výrobu, kde dominujú nadnárodné 

spoločnosti. Najväčšiu výzvu v tomto smere predstavuje duálna ekonomika, ktorá vytvára 

bariéru rozvoju súkromného výskumného a vývojového systému. Na jednej strane tu fungujú 

veľké medzinárodné firmy, ktorým však chýba domáca výskumná činnosť. Na druhej strane 

má Slovensko nízky podiel domácich spoločností, ktoré by sa venovali výskumu a produkovali 

inovácie. Veľký počet malých a stredných podnikov (MSP) sa nevenuje žiadnej výskumnej 

aktivite z dôvodu nákladov a potenciálnych rizík. Percento slovenských MSP inovujúcich 

interne je nižšie ako v EÚ ako celku. Aj investície slovenských MSP do výskumu a vývoja sú 

nízke. Nie je preto prekvapivé, že Slovensko dosahuje len veľmi malý pokrok v inováciách 

a v medzinárodnom meradle stagnuje.  

Na Slovensku podľa inovačnej stratégie ešte nie je úplne rozvinuté prostredie priaznivé pre 

inovácie (IS SR 2007 – 2013). Preto je z pozície štátu nutné vo väčšej miere podporiť vznik 

a rast inovatívnych firiem, napríklad rôznymi podpornými schémami. Za veľkú výzvu 

považovala inovačná stratégia zvýšenie informovanosti firiem aj verejnosti o podporných 

aktivitách vlády v oblasti inovácií.  

Za účelom vytvorenia prostredia priaznivého pre inovácie navrhovala vláda v  IS SR 2007 – 

2013, IP SR 2008 – 2010 a IP SR 2011 – 2013 nasledovné opatrenia: 

• Zriadenie centrálneho informačného portálu zameraného na podporu inovatívnosti 

v podnikateľskej sfére; 

• Inovácie a technologické transfery – Vypracovať systém podpory inovačných aktivít, 

vrátane transferu moderných technológií a rizikového kapitálu; 

• Podpora inovačných aktivít v podnikoch. 

Ich cieľom bolo zlepšiť hlavne systém podpory a informovanosti. Ako prvé navrhovala vláda 

zriadiť centrálny informačný portál, ktorý by obsahoval informácie na tému výskumu, vývoja 
a inovácií. Úlohou bolo aktívne sa zapojiť do tvorby portálu, ktorého cieľom bolo zabezpečiť 

maximálnu dostupnosť informácií o inováciách. V roku 2008 bol zriadený Centrálny 
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informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI)42, ktorého správcom je MŠVVaŠ SR 

a prevádzkovateľom Centrum vedecko-technických informácií (CVTI). O zriadení portálu sa 

písalo aj v Dlhodobom zámere z roku 2007, pričom úlohou portálu malo byť zlepšenie 

spolupráce medzi sektormi. Keď navštívime portál v súčasnosti, zistíme, že portál stále 

funguje, ale jeho obsah ani vzhľad nenapovedajú, že by napĺňali požadovanú podpornú alebo 

komunikačnú funkciu pre verejnosť. Na to, aby túto úlohu spĺňal je prvoradé, aby aktuálne, 

prehľadne a zaujímavo prezentoval informácie o výskume a inováciách.  

Zároveň navrhovala vláda SR aj opatrenie na celkovú podporu inovačných aktivít v podnikoch. 
Úlohou bolo vypracovať grantovú schému podpory transferu know-how, ochrany duševného 

vlastníctva, budovania systémov manažérstva kvality, certifikácie, nákupu licencií a transferu 

moderných technológií. Súčasťou nástroja mala byť aj podpora tzv. spin-off aktivít. Efektivita 

opatrenia sa mala prejaviť hlavne v urýchlenom zavádzaní inovácií do praxe, napríklad v počte 

podporených patentov, získaných licencií či spin-off firiem a za jeho implementáciu bolo 

zodpovedné MH SR. Na základe spolupráce medzi Slovak Business Agency (SBA) a investormi 

vznikol tzv. Fond inovácií a technológií.43 Jeho poslaním je formou poskytovania rizikového 

kapitálu podporiť podnikateľskú iniciatívu smerom k inovatívnej ekonomike. Poskytuje 

investície vo výške 20 000€ až 1 500 000€ prevažne na projekty, ktoré prichádzajú s novými 

riešeniami súčasných problémov.44 

Okrem slabej informovanosti riešili strategické dokumenty aj financovanie výskumu zo strany 

MSP. Na Slovensku môžeme už dlhodobo pozorovať nízku úroveň investícií do výskumu 

a inovácií zo strany podnikov. Podľa Dlhodobého zámeru je potrebné zaviesť do praxe také 

nepriame nástroje, ktoré budú pôsobiť motivačne pre podniky, aby investovali viac do inovácií 

a výskumu. Hlavným nástrojom v nepriamej podpore malo byť zavedenie určitých daňových 

výhod. Tie sa stali skutočnosťou v roku 2015, od kedy existuje zákon, ktorým sa zavádzajú 
nové daňové úľavy pre súkromné spoločnosti investujúce do výskumu a vývoja. Takzvaný 

superodpočet sa v roku 2018 zvyšoval z 25% na 100%, v roku 2019 na 150% a v roku 2020 na 

200%. 

Vláda SR prišla vo svojej inovačnej politike aj s ďalším nástrojom, ktorý mal túto motiváciu 
zvýšiť  - inovačné stimuly. MH SR malo navrhnúť systém poskytovania inovačných stimulov tak, 

aby motivovali investorov realizovať investície s vysokou mierou pridanej hodnoty. V roku 

2009 bol prijatý Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj45 v gescii MŠVVaŠ SR, ktorý určuje 

pravidlá a postupy pre poskytovanie stimulov pre výskum a vývoj vykonávaný podnikateľmi. 

 
42 Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie: 
https://www.vedatechnika.sk/SK/Stranky/default2.aspx 
43 Fond inovácií a technológií: https://www.fondfit.sk/ 
44 Sprievodca iniciatívami na podporu MSP 2019. Dostupné na: 
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/sprievodca_iniciativami_2019_final.docx.pdf 
45 Zákon č. 185/2009 Z. z o stimuloch pre výskum a vývoj. Dostupné na: 
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-185 
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S účinnosťou od 1. septembra 2018 je v platnosti jeho novelizácia. Stimuly na výskum a vývoj 

boli žiadateľom schválené a poskytnuté v rokoch 2009, 2010, 2012, 2013, 201546. Ostatnú 

výzvu na predkladanie žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj vyhlásilo MŠVVaŠ SR v septembri 

201847. Odborná verejnosť sa však k schéme stimulov stavia skôr kriticky, keďže sú s nimi 

spojené problémy s transparentnosťou a odbornosťou ich posudzovania a prideľovania48.  

Posledným opatrením, ktoré sa týkalo inovačnej politiky bolo vypracovanie Národného 
motivačného projektu pre zvýšenie inovačnej výkonnosti SR. Projekt mal riešiť nedostatok 

financií ako aj nedostatok motivácie súkromných podnikov inovovať. Na začiatku mal byť 

vypracovaný audit a systém podpory inovácií a následne samotný národný projekt. Čo sa týka 

realizácie opatrenia, SIEA v súčasnosti realizuje národný projekt Zvýšenie inovačnej 

výkonnosti slovenskej ekonomiky www.inovujme.sk49.  

Takzvaná „podpora dynamického podnikateľského prostredia priaznivého pre inovácie“ bola 

témou aj v RIS3. Jej cieľom bolo vytvoriť podnikom, hlavne MSP, podmienky pre zvyšovanie 

ich inovačnej výkonnosti. Podobne ako pri predošlých opatreniach, aj toto bolo v gescii MH 

SR a jeho účinnosť sa mala odraziť na počte podporených podnikov, vzniknutých start-up 

a spin-off podnikov, či podiel MSP zavádzajúcich inovácie. Ďalšou súčasťou opatrenia bolo 

podporiť zavádzanie inovácií do praxe pre potreby spoločnosti. Na Slovensku sa totiž v 

nedostatočnej miere uplatňujú a podporujú eko-inovácie a sociálne inovácie, vrátane inovácií 

z oblasti IKT. 

Podľa medzinárodných ukazovateľov je podnikateľský výskum a vývoj na Slovensku jedným z 

najslabších v EÚ. Domáce MSP málo investujú do výskumu a inovácií, produkujú slabé 

komerčné výstupy a veľký počet z nich nemá žiadne výskumné a inovačné aktivity. Malý 

pokrok v inováciách súkromného sektora sa potom odráža na inovačnej výkonnosti celej 

krajiny. Podľa každoročných prehľadov EIS Slovensko dlhodobo patrí do skupiny miernych 

inovátorov. V ostatnom European Innovation Scoreboard 2021 obsadilo Slovensko 23. miesto 

spomedzi krajín EÚ. 

 

 

 
46 Zoznam úspešných žiadateľov 2009 – 2015: 
https://www.vedatechnika.sk/SK/stimuly/Documents/Stimuly%202015/Prehlad_o_stimuloch.pdf 
47 Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o predkladaní žiadostí o stimuly 
pre výskum a vývoj, Bratislava, 21. september 2018. Dostupné na: 
https://www.vedatechnika.sk/SK/stimuly/Documents/Stimuly%202018/Oznamenie-stimuly-24-09-2018-
FINAL.PDF 
48 Novela zákona o stimuloch neprinesie kvalitnejší výskum, ani inovácie: 
https://dennikn.sk/blog/1433134/novela-zakona-o-stimuloch-neprinesie-kvalitnejsi-vyskum-ani-
inovacie/ 
49 Inovujme.sk. Dostupné na: https://www.siea.sk/inovacie/inovujme-sk/ 
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Oblasť výskumu, vývoja a inovácií je na Slovensku každoročne monitorovaná a hodnotená 

nadnárodnými inštitúciami. Medzi najdôležitejšie a najrelevantnejšie hodnotenia patrí tie, 

ktoré realizujú inštitúcie Európskej únie (EÚ) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu 

a rozvoj (OECD). Cieľom publikovaných analýz a reportov je predovšetkým poskytnúť 

nezaujaté informácie o vývoji a výkone národného výskumného a inovačného ekosystému 

a ich porovnania s inými členskými štátmi EÚ. Členské štáty tak dostávajú každoročne návrhy 

a odporúčania, čo by mohli v svojich systémoch zlepšiť, ale zároveň získavajú aj najlepšiu prax, 

ktorá funguje v ostatných krajinách EÚ alebo OECD50.  

Nasledujúcej kapitole zosumarizujeme odporúčania medzinárodných inštitúcií a ich 

reflektovanie do praxe v národnom kontexte, a to v siedmych kľúčových oblastiach 

výskumných a inovačných politík. 

3.1. Financovanie výskumu a vývoja 
Na Slovensku môžeme už dlhodobo pozorovať trend, podľa ktorého je výskumný systém čím 

ďalej tým viac závislý od európskych zdrojov a vnútroštátne financovanie sa znižuje. Na 

začiatku tohto storočia bol hlavným „investorom“ do výskumu na Slovensku verejný sektor 

(vláda SR). Od nášho vstupu do EÚ a predovšetkým od roku 2008 sa zahraničné zdroje stávali 

dôležitejšími, pričom Európska komisia bola hlavným zahraničným poskytovateľom financií do 

slovenského výskumného a inovačného systému. Súviselo to predovšetkým s prístupom 

k štrukturálnym fondom EÚ, ktoré sa začali práve v tomto roku výrazne implementovať, a to 

predovšetkým prostredníctvom OP Výskum a vývoj a čiastočne aj OP Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast. Slovenská vláda využila možnosti európskych zdrojov pri 

financovaní  výskumu a inovácií a znížila národnú podporu, a to napriek tomu, že štrukturálne 

fondy mali byť len komplementárnym nástrojom k štátnemu financovaniu.  

Správa o Slovensku 2019 (European Semester 2019) potvrdzuje, že Slovensko vo vysokej 

miere závisí v oblasti výskumu a vývoja od financovania z EÚ, keďže investície súkromného 

sektora sú nedostatočné. V Správe sa uvádza, že až 39 % vnútroštátnych investícií do výskumu 

a vývoja sa opiera o zahraničné zdroje financovania, najmä fondy EÚ, ktoré tvoria 89 % 

všetkých finančných prostriedkov v tejto oblasti. Napriek tomu, že v nasledujúcom roku podiel 

zahraničných zdrojov klesol, stále tvoria podstatnú časť investícií.  

Zatiaľ čo verejné investície do výskumu a vývoja od roku 2007 vzrástli z úrovne 0,24 % na 0,33 

% v roku 2019, intenzita investícií podnikov do výskumu a vývoja je jedna z najnižších v EÚ na 

úrovni 0,39 % HDP. Prudký pokles finančného krytia výskumu a vývoja z verejných zdrojov v 

roku 2016 v dôsledku prechodu medzi obdobiami financovania EÚ poukazuje na nadmerné 

spoliehanie sa slovenského systému výskumu na európske štrukturálne a investičné fondy. 

 
50 Detailnú analýzu je možné nájsť tu: https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2020/ako-zlepsit-vyskum-a-
inovacie-na-slovensku-analyza-hodnoteni-vyskumnych-a-inovacnych-politik-medzinarodnymi-
instituciami.html.  
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Takýto pokles sme mohli sledovať prakticky vo všetkých krajinách EÚ13, na Slovensku bol však 

najvypuklejší, keď investície v roku 2016 klesli oproti roku 2015 až o 0,38% HDP.  

Ďalším pozorovaním je, že investície priemyselného sektora do výskumu a vývoja sú priveľmi 

nízke na to, aby výrazne zvýšili výkonnosť v oblasti inovácií. Aj kvôli podpriemerným 

súkromným investíciám do tejto oblasti zo strany malých a stredných podnikov zaznamenáva 

Slovensko veľmi malý pokrok v inováciách.  

Stav financovania a podpory výskumu a inovácií na Slovensku sa  podľa  European Innovation 

Scoreboard za posledných jedenásť rokov veľmi nezmenil. Táto oblasť bola s prestávkami už 

od roku 2008 hodnotená ako veľmi slabá, v ktorej sa Slovensko objavuje výrazne pod 

priemerom EÚ. V Správe o Slovensku 2019 sa taktiež konštatuje, že finančné prostriedky EÚ 

na výskum a inovácie sa aj naďalej na Slovensku využívajú neefektívne. Podpora z finančných 

prostriedkov EÚ na výskum a vývoj viedla k dobudovaniu fyzickej výskumnej a inovačnej 

infraštruktúry, chýbajú však dostatočné súvisiace finančné prostriedky na údržbu a ľudské 

zdroje. 

Podľa analýzy vypracovanej Spoločným výskumným centrom Európskej komisie (Public 

Funding Country Profile Slovak Republic 2017) je pre verejné financovanie výskumu a vývoja 

v Slovenskej republike charakteristické to, že inštitucionálne financovanie, väčšinou určené 

vysokým školám, dominuje nad súťažným financovaním. Financovanie sa vo všeobecnosti 

orientuje na akademický výskum a inštitúcie vyššieho vzdelávania sú hlavnými príjemcami 

všetkých druhov verejných financií. Zapojenie sa do programov EÚ je síce stále obmedzené, 

ale zlepšilo sa a je prioritou v rámci národného systému výskumu a vývoja. Dlhodobo je 

Slovensku vyčítaná slabá spolupráca medzi akademickým prostredím a súkromným 

podnikateľským sektorom. 

V každoročne zverejňovaných RIO Country Reportoch medzi hlavné javy, ktoré dlhodobo 

charakterizujú financovanie výskumu a vývoja na Slovensku patria:  

• pokles financovania výskumu súkromným sektorom a vzrast dôležitosti verejného 
financovania,  

• pokles dôležitosti aplikovaného výskumu a vzrast základného výskumu,  

• pokles v podieloch financovania technických vied a zvyšovanie podielov prírodných vied 
(vo vzťahu k základnému výskumu),  

• postupný zánik tematického zamerania výskumu.  

 

Výskumný a inovačný systém a riadenie 

Spolupráca medzi týmito ministerstvami a ich agentúrami a celkové riadenie výskumného 

a vývojového systému je Slovensku opakovane vyčítaná prakticky vo všetkých hodnoteniach. 

Systém riadenia je považovaný za slabý a roztrieštený a koordinácia medzi zodpovednými 
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inštitúciami je nedostatočná. V Správe o Slovensku 2017 sa explicitne uvádza, že zvýšenie 

výkonnosti výskumu a inovácií na Slovensku si vyžaduje zlepšenie v riadiacom politickom 

rámci. 

Súčasný roztrieštený systém verejných projektov a ich využitie v súkromnom podnikateľskom 

sektore sú aj jednou z príčin neefektívneho využívania finančných zdrojov vo vede na 

Slovensku. Neefektívna koordinácia medzi ministerstvami a inými aktérmi spôsobuje 

oneskorenia a stojí za neúspechom pri zavádzaní dôležitých reforiem, akými bol napríklad 

neúspešný pokus o transformáciu Slovenskej akadémie vied (SAV). Okrem toho roztrieštený 

systém výskumu znižuje aj kvalitu vedeckého výskumu. 

Za posun vpred možno považovať schválenie alebo vypracovanie niekoľkých dokumentov 

dôležitých pre zlepšenie riadenia výskumu a vývoja, z čoho národný plán využitia a rozvoja 

výskumnej infraštruktúry51 a zákon o verejných výskumných inštitúciách52 majú osobitý 

význam. Systém implementačných agentúr však zostáva naďalej roztrieštený. 

3.2. Ľudské zdroje 
Podľa medzinárodných hodnotení sú veľmi silnou stránkou slovenského výskumného a 

vývojového systému sú práve ľudské zdroje. V European Innovation Scoreboard bol tento 

ukazovateľ v prípade Slovenska opakovane vyzdvihnutý a zaradený medzi relatívne silné 

oblasti nášho výskumného a inovačného systému a všíma si ho aj OECD Science, Technology 

and Industry Outlook (2010). Podľa EIS sú pozitívnymi prvkami na Slovensku vysoký podiel 

nových absolventov doktorandského štúdia a podiel mladých ľudí s ukončeným 

stredoškolským vzdelávaním. Podľa Eurostatu počet ľudských zdrojov vo vede a technike 

rástol na Slovensku v rokoch 2000 - 2009 vyššou mierou ako v EÚ27 (34,5% oproti 29,2%). 

Avšak tento nárast sa neodzrkadlil aj v náraste počtu pracovníkov vo výskume a vývoji. 

Naopak, to čo nám chýba je veľmi nízky podiel doktorandov z krajín mimo EÚ. Podobná je aj 

situácia v prípade zahraničnej pracovnej sily v slovenskom výskumnom a inovačnom prostredí. 

Údaje z Eurostatu naznačujú pomerne nízku úroveň migrácie vysoko kvalifikovaných 

zahraničných odborníkov do Slovenskej republiky. V teoretickej rovine je slovenský pracovný 

trh otvorený zahraničným vedcom a výskumníkom z krajín EÚ aj z tretích krajín. V praxi sa však 

na Slovensku uchádzači stretnú s nízkymi mzdami, jazykovou bariérou, zlým vybavením 

a celkové výskumné prostredie nie je dostatočne otvorené, atraktívne a excelentné, aby 

zaujalo zahraničných uchádzačov. Na neschopnosť slovenského výskumného a vývojového 

systému zaujať zahraničných výskumníkov poukazoval už ERAWATCH Country Report 2010. 

 
51 MŠVVaŠ SR. Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry SK Roadmap 2016. Dostupné 
na: https://www.opvai.sk/media/57423/narodn%C3%BD-pl%C3%A1n-rozvoja-
infra%C5%A1trukt%C3%BAry.pdf 
52 Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2017/243/20180101.html 
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Výzvou pre Slovensko zostáva riešenie globalizácie vo vede, výskume a inováciách 

a zvyšovanie medzinárodnej spolupráce. V analýze Research and Innovation Performance in 

Slovakia (2014) sa uvádza, že na Slovensku je potrebné zvýšiť kvalitu a efektívnosť 

vysokoškolského vzdelávania. Taktiež sa treba zamerať na zvyšovanie excelentnosti 

a internacionalizácie univerzít, keďže tie aj vzhľadom k nízkemu počtu kvalitných vedeckých 

výstupov nie sú viditeľné v medzinárodných rebríčkoch a čelia odlivu študentov do zahraničia.  

 

3.3. Výstupy výskumu a inovácií 
Napriek tomu, že Slovensko disponuje dostatočným prísunom ľudských zdrojov (domácich 

doktorandov a výskumníkov), neznamená to aj vysokú kvalitu výstupov národného 

inovačného systému. Podiel a kvalita vedeckých výstupov boli vyhodnotené a označené za 

slabú stránku slovenského výskumného a inovačného systému už v prvých európskych 

prehľadoch European Innovation Scoreboard zverejnených v rokoch 2008 a 2009. Na nízky 

podiel vedeckých výstupov (publikácií, citácií a patentov) upozorňovali v tom čase aj 

ERAWATCH Country reporty. Podľa nich patrí nízka úroveň vedeckých výstupov medzi hlavné 

výzvy slovenského výskumného a vývojového systému.  

Tento trend sa veľmi nezmenil a aj v súčasnosti sú výskumné výstupy slabou stránkou 

inovačného systému Slovenska. Podiel vysokokvalitných vedeckých publikácií v rámci 

všetkých slovenských vedeckých publikácií je naďalej nízky a od roku 2007 získal podporu 

Európskej rady pre výskum iba jeden vedec pôsobiaci na Slovensku. Na nevýraznosť 

domáceho výskumu a vývoja poukazuje aj malý počet patentov. 

Slovenský výskumný a inovačný systém zaznamenal v deväťdesiatych rokoch 20. storočia 

a nultých rokoch 21. storočia výrazný pokles, ktorý bol viditeľný v: 

• zníženom financovaní výskumu a vývoja, 

• znižovaní počtu výskumných pracovníkov, 

• nedostatku štrukturálnych reforiem verejného sektora výskumu. 

Znižovanie financovania výskumu a vývoja a nezáujem zo strany tvorcov výskumných 

a inovačných politík sa premietli do nízkych výstupov systému výskumu a inovácií z hľadiska 

vysoko kvalitných publikácií, počtu inovačných podnikov, výrobných a intelektuálnych aktív a 

vývozu služieb založených na vedomostiach. 

Špecifickým odporúčaním adresovaným Slovensku zostáva zlepšiť kvalitu a relevantnosť 

vedeckej základne. To sa týka hlavne vedeckých výstupov, ktoré sú dlhodobo pod priemerom 

EÚ.  
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3.4. Spolupráca 
Spolupráca medzi priemyselným prostredím a akademickou obcou je „achillovou pätou“ 

slovenského výskumného a inovačného systému. V European Semester Country report 2017 

sa uvádza, že slabé prepojenie medzi verejnou sférou, výskumnými inštitúciami a súkromnými 

podnikmi je evidentné hlavne z nízkeho počtu verejno-súkromných publikácií na milión 

obyvateľov a v podpriemerných výsledkoch v ukazovateľoch komerčných a nekomerčných 

výstupov výskumu na Slovensku. OECD Science, Technology and Industry Outlook (2014) 

uvádza, že ďalším dôležitým ukazovateľom je aj podiel podnikmi financovaného výskumu 

a vývoja realizovaného na univerzitách a štátnych laboratóriách, ktorý je na Slovensku pod 

priemerom OECD.  

Tieto dve sféry zostávajú do veľkej miery izolované, a to je viditeľné v rámci financovania aj 

ľudských zdrojov. Národné zdroje poskytujú predovšetkým inštitucionálne financovanie pre 

vysoké školy a SAV, zatiaľ čo súkromné zdroje podporujú výskum podnikov. Finančné toky 

medzi podnikmi a vysokými školami v roku 2015 predstavovali len 3,1% celkových tokov v 

roku 2015. Na izolovanosť poukazujú aj čísla týkajúce sa ľudských zdrojov: podiel výskumných 

pracovníkov zamestnaných v súkromnom sektore v pomere k celkovej zamestnanosti je nízky 

(1% v roku 2014 vs. priemer EÚ 3,6%). Na slabé prepojenie medzi súkromným sektorom 

a akademickým prostredím na Slovensku poukazujú RIO Country reporty nepretržite od roku 

2011. 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja realizuje niekoľko kooperačných programov pre 

slovenské podniky a vysoké školy/výskumné inštitúcie. Celkový rozpočet agentúry je však 

nízky a národnému financovaniu projektov dominuje podpora EÚ pre výskumnú infraštruktúru 

a národná inštitucionálna podpora. Celkovo opatrenia na zlepšenie spolupráce medzi 

podnikmi a akademickou obcou napredujú pomaly. 

 

3.5. Infraštruktúra výskumu a vývoja 
Kvalita aj kvantita výskumno-vývojovej a inovačnej infraštruktúry bola na Slovensku dlhodobo 

zanedbávaná. Pred rokom 2007 takmer neexistovali veľké výskumné centrá a ani reálny systém 

financovania budovanie novej infraštruktúry. Istá forma podpory výskumnej infraštruktúry sa 

realizovala prostredníctvom jedného zo štátnych programov.  

K výraznej zmene došlo v období rokov 2007 – 2013, kedy boli na Slovensku budované 

výskumno-vývojové kapacity predovšetkým investíciami zo štrukturálnych fondov EÚ. 

Podpora z EÚ bola zameraná na modernizáciu existujúcej a budovanie novej výskumnej 

infraštruktúry (13 univerzitných výskumných parkov a parkov výskumu a vývoja, 67 centier 

excelentnosti a 8 kompetenčných centier). Podpora z finančných prostriedkov EÚ na výskum 
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a vývoj viedla k dobudovaniu fyzickej výskumnej a inovačnej infraštruktúry, chýbajú však 

dostatočné súvisiace finančné prostriedky na údržbu a ľudské zdroje. 

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie schválila v decembri 2016 tzv. Národný plán 

využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry. Dokument definuje:  

• kľúčové typy výskumných infraštruktúr, 

• ustanovenia na výber a financovanie dôležitých výskumných infraštruktúr v rokoch 2014 
– 2020, 

• postupy hodnotenia infraštruktúr, 

• členstvo Slovenska v európskych infraštruktúrach, 

• dlhodobé plány rozvoja a financovania výskumnej infraštruktúry v rokoch 2016-2023. 

Tento plán sa však v skutočnosti nerealizoval. 

 

3.6. Výskum, vývoj a inovácie v súkromnom sektore 
Podľa hodnotenia Rady EÚ je podnikateľský výskum a vývoj na Slovensku jedným z najslabších 

v EÚ a sústreďuje sa na medium a high-tech výrobu, kde dominujú nadnárodné spoločnosti. 

Najväčšiu výzvu v tomto smere predstavuje duálna ekonomika, ktorá ovplyvňuje produktivitu, 

inovačné výstupy a investície do výskumu a vývoja. Duálna ekonomika predstavuje bariéru 

rozvoju súkromného výskumného a vývojového systému, ktorá obmedzuje domácu výskumnú 

a vývojovú činnosť v prospech zahraničných nadnárodných spoločností s vysokou 

produktivitou. 

Na jednej strane na Slovensku fungujú veľké medzinárodné firmy, ktorým však chýba domáca 

výskumná činnosť, na druhej strane, má Slovensko nízky podiel inovačných spoločností 

z radov domácich firiem. Veľký počet malých a stredných podnikov (MSP) na Slovensku nemá 

žiadne výskumné aktivity z dôvodu nákladov a potenciálnych rizík. Percento MSP inovujúcich 

interne bolo v roku 2016 na Slovensku oveľa nižšie (13,9%) ako v EÚ ako celku (28,8%). 

Investície slovenských MSP do výskumu a vývoja sú nízke, pričom vytvárajú málo (OECD 

Science, Technology and Industry Outlook 2012) a podpriemerných komerčných výstupov 

(RIO Country Report 2017). V dôsledku toho sa dosahuje veľmi malý pokrok v inováciách, 

ktorý potvrdzujú aj každoročné prehľady inovačnej výkonnosti EIS. Slovensko dlhodobo patrí 

do skupiny miernych inovátorov a obsadzuje priečky medzi 20. – 23. miestom z krajín EÚ. 

Veľkú prekážku pre slovenské MSP predstavuje administratívne zaťaženie a časté legislatívne 

zmeny, ktoré charakterizuje slovenské podnikateľské prostredie. Od roku 2015 existuje zákon, 

ktorým sa zavádzajú nové daňové úľavy pre súkromné spoločnosti investujúce do výskumu a 

vývoja. Vplyv týchto právnych predpisov je však stále oveľa menší, ako sa očakávalo. 
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Pravdepodobne je to v dôsledku príliš komplikovaných postupov podávania žiadostí pre MSP 

a firmy tiež tvrdia, že systém nie je dostatočne veľkorysý. 

Podľa OECD Science, Technology and Industry Outlook (2014) je stimulovanie inovácií vo 

firmách a podporovanie podnikania a MSP jednou z dôležitých výziev slovenského 

výskumného a inovačného systému. Celkovo opatrenia na stimulovanie prenosu vedomostí, 

posilnenie inovačných kapacít v priemysle a zlepšenie spolupráce medzi podnikmi napredujú 

pomaly. 
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Nasledujúca kapitola je rozdelená do troch hlavných častí. V prvej časti sa zameriavame 

na otázku, aká legislatíva sa na Slovensku venuje oblasti výskumu a vývoja a čo konkrétne 

určuje. V druhej časti prejdeme na otázku, akým spôsobom a kto financuje výskum a vývoj 

na Slovensku. A záverečnú časť uzavrieme pohľadom na to, kto sú hlavní aktéri vo výskumnom 

prostredí, vrátane vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, rezortných výskumných ústavov 

a súkromného sektora. Vďaka zodpovedaniu týchto otázok sa nám otvorí priestor na 

uvažovanie o  prípadných nedostatkoch tejto formy štruktúry a fungovania systému výskumu 

a vývoja na Slovensku, ako aj o možnostiach na zlepšenie aktuálnej situácie53. 

 

4.1. Legislatívny rámec 
Z legislatívneho hľadiska je oblasť výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku riešená v piatich 

právnych úpravách.  

Zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja 

Predmetom zákona je okrem ustanovenia podmienok poskytovania štátnej podpory výskumu 

a vývoja vymedzenie pre túto oblasť kľúčových pojmov, akými sú: výskum (základný aj 

aplikovaný), vývoj, inovácia, infraštruktúra výskumu a vývoja, štátna vedná a technická politika 

či centrum excelentnosti výskumu. Zákon taktiež ustanovuje postavenie a úlohy orgánov s 

pôsobnosťou v oblasti vedy a techniky vrátane Agentúry na podporu výskumu a vývoja.  

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj 

Zákon upravuje podmienky poskytovania stimulov pre výskum a vývoj právnickej osobe, ktorá 

je podnikateľom. Zákon je schémou štátnej pomoci, pričom určuje, ako prebieha proces 

poskytovania stimulov od vyhlásenia oznámenia o predkladaní žiadostí, cez podávanie 

žiadostí, po samotné schvaľovanie žiadostí o stimuly. 

Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii 

Zákon vymedzuje pojem verejnej výskumnej inštitúcie, spôsob jej založenia, vznik, spôsob jej 

zrušenia aj zánik. Ďalej určuje postavenie a právomoci zakladateľa a orgánov verejnej 

výskumnej inštitúcie a venuje sa aj otázke majetku a hospodárenia takejto inštitúcie. 

V neposlednom rade upravuje transformáciu štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej 

príspevkovej organizácie zaoberajúcej sa výskumom na verejnú výskumnú inštitúciu. 

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Predmetom zákona je okrem iného poslanie, úlohy a postavenie vysokých škôl, určuje ich 

organizačnú štruktúru, spôsob financovania aj hospodárenia alebo možnosti podnikateľskej 

činnosti. Zákon rozlišuje rôzne druhy vysokých škôl, ktorým sa špecificky venuje. Zákon sa 

 
53 Detailnú analýzu je možná nájsť tu: https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2021/vnutorna-struktura-a-
fungovanie-systemu-vyskumu-a-vyvoja-na-slovensku.html.  
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taktiež dotýka procesu akreditácie vysokých škôl v podmienkach SR a pôsobnosti jednotlivých 

orgánov (vláda, ministerstvo) vo vzťahu k vysokým školám. Táto legislatíva tiež ustanovuje 

spôsob hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl.  

Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

V zákone o Slovenskej akadémii vied sa definuje legislatívny rámec existencie a fungovania 

Slovenskej akadémie vied ako samosprávnej vedeckej inštitúcie Slovenskej republiky, ktorej 

činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. 

4.2. Národný výskumný a inovačný systém 
Navrhovanie a implementovanie výskumných a inovačných politík majú na Slovensku medzi 

sebou rozdelené dva ústredné orgány – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), pričom každé riadi svoju vlastnú sieť 

agentúr.  

MŠVVaŠ SR spravuje: 

• Vedeckú grantovú agentúru MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA); 

• Kultúrnu a edukačnú grantovú agentúru MŠVVaŠ SR (KEGA); 

• Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV); 

• Výskumnú agentúru (VA). 

MH SR zase spravuje: 

• Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO); 

• Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA); 

• Slovak Business Agency (SBA) (ako spoluzakladateľ). 

Najnovšie do tejto problematiky zasahuje aj novovzniknuté ministerstvo – Ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ktoré pod jednou strechou 

zjednotilo kompetencie Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu54.  Úrad 

podpredsedu vlády sa snažil už od svojho vzniku hrať aktívnu úlohu v oblasti výskumu a inovácií. 

Koordinoval implementáciu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 

(RIS3), začal po ministerstve školstva zabezpečovať aj rokovania Rady vlády pre vedu, výskum 

a inovácie. Tento úrad vyhlasoval aj vlastné výzvy tak pre výskum, ako aj inovácie. Čo do celého 

procesu prinieslo až trokolajnosť.  

 

 
54 Nové ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zohrá kľúčovú úlohu pri premene 
Slovenska: https://www.mirri.gov.sk/aktuality/podpredsednicka-vlady/nove-ministerstvo-investicii-
regionalneho-rozvoja-a-informatizacie-zohra-klucovu-ulohu-pri-premene-slovenska/  
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Na účel zlepšenia koordinácie a spolupráce bola Rada vlády SR pre vedu a techniku 

transformovaná na Radu vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (Rada vlády SR pre VTI)55, 

ktorej úlohou je koordinovať spoluprácu pri zabezpečovaní cieľov štátnej vednej, technickej a 

inovačnej politiky.  Rada vlády je však len poradným orgánom bez vlastnej kapacity riadiť 

výskumné a inovačné politiky.  

Financovanie vedy a techniky je realizované aj ďalšími rezortmi ako sú Ministerstvo obrany SR, 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, atď. 

Ako už bolo uvedené, tak najväčšou prekážkou systému riadenia výskumu, vývoja a inovácií 

je jeho roztrieštenosť a slabá spolupráca a koordinácia podpory medzi zodpovednými 

inštitúciami56,57. Na problémy s riadením a roztrieštenosťou systému  dlhodobo upozorňujú aj 

hodnoteniach medzinárodných inštitúcií, ako aj v strategických dokumentoch (IS SR 2007 – 

2013). Z hľadiska efektívneho využívania zdrojov je pritom kľúčové, aby jednotlivé 

zodpovedné inštitúcie medzi sebou spolupracovali a komunikovali. 

Poslnenie koordinácie by mala priniesť transformácia Rady vlády, jej presun z MIRRI na Úrad 

vlády SR a tiež vytvorenie stáleho sekretariátu.  

 

 
55 Rada vlády SR pre VTI: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-
inteligentnu-specializaciu-sr/rada-vlady-sr-pre-vti/index.html 
56 Ako zlepšiť výskum a inovácie na Slovensku? Analýza hodnotení výskumných a inovačných politík 
medzinárodnými inštitúciami (2020). Dostupné na: https://www.sovva.sk/publication/ako-zlepsit-
vyskum-a-inovacie-na-slovensku-analyza-hodnoteni-vyskumnych-a-inovacnych-politik-
medzinarodnymi-instituciami/    
57 V teórii a v praxi – Analýza výskumných a inovačných politík v SR 2004 – 2020 (2020). Dostupné na: 
https://www.sovva.sk/publication/v-teorii-a-v-praxi-analyza-vyskumnych-a-inovacnych-politik-v-sr/  
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Obrázok 1 Schéma riadenia výskumného a inovačného systému v SR  

 

 

 

 

 

 

V nasledujúcej časti sa budeme venovať jednotlivým aktérom systému financovania výskumu 

a vývoja na Slovensku. Najdôležitejším je samotné MŠVVaŠ SR, ktoré ako ústredný orgán 

štátnej správy vytvára podmienky pre rozvoj vedy a techniky.58 Na základe kompetenčného 

zákona je zodpovedné za agendu vedy a výskumu, zatiaľ čo Ministerstvo hospodárstva 

zodpovedá za agendu inovácií.59  

 
58 §17 Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy  
59 §6. Ibidem.  
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Podľa zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja pôsobí 

v oblasti štátnej podpory výskumu a vývoja niekoľko orgánov, pričom každý z nich má 

vymedzené isté pole pôsobnosti: 

• vláda SR  
schvaľuje dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky, vytvára podmienky 

na jeho napĺňanie a vyhodnocuje jeho plnenie; 

• MŠVVaŠ SR  
vytvára podmienky na rozvoj vedy a techniky a zodpovedá za efektívne využívanie 

vynakladaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu; 

• ústredné orgány  
spolupodieľajú sa na formulovaní dlhodobých zámerov a cieľov štátnej vednej a 

technickej politiky a ich napĺňaní; 

• Agentúra na podporu výskumu a vývoja  
zriadená na účel podpory výskumu a vývoja poskytovaním finančných prostriedkov 

na riešenie projektov. 

Samotné ministerstvo školstva má podľa zákona v oblasti podpory vedy a výskumu množstvo 

ďalších úloh, na ktorých úzko spolupracuje aj s Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie) 

vrátanie: 

• vpracovania návrhu dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky; 

• vypracovania návrhu národného programu rozvoja vedy a techniky; 

• vypracovania návrhu štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych programov 

rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja; 

• vypracovania návrhu na účasť SR v medzinárodných programoch výskumu a vývoja; 

• schvaľovania rozpočtu APVV vrátane jeho rozdelenia, na návrh predsedníctva APVV; 

• vypracovania a predkladania výročnej správy o stave výskumu a vývoja v SR a jeho 

porovnanie so zahraničím; 

• organizačné a finančné zabezpečovanie činnosti Rady pre vedu a techniku a činnosti rád 

štátnych programov; 

• vytvárania podmienok na propagáciu vedy a popularizáciu výsledkov výskumu a vývoja. 
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Ministerstvo školstva je správcom samostatného portálu zriadeného na účel zlepšenia 

spolupráce medzi sektormi a zabezpečenie dostupnosti informácií o výskume a inováciách – 

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI)60.  

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)61 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV predstavuje vnútorný grantový systém 

pre rezort školstva a Slovenskú akadémiu vied. Bola založená v roku 1996. VEGA zabezpečuje 

vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu 

riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV.  

Súčasťou VEGA sú62: 

• Predsedníctvo 

• Predseda a podpredsedovia 

• Rozšírené predsedníctvo 

• Komisie 

Komisie sú výkonnými orgánmi VEGA pre jednotlivé odbory vedy a techniky, pričom ich 

zriaďujú spoločne minister školstva a predseda Slovenskej akadémie vied na základe návrhov 

príslušných organizácií. 

Predsedníctvo SAV každoročne vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok 

na riešenie vedeckých projektov. Podmienky sa upravujú na každý príslušný rok63. Zameranie 

komisií VEGA umožňuje žiadateľom o grant sa lepšie zorientovať pri podávaní 

žiadostí, žiadatelia ich nájdu ako súčasť Štatútu VEGA64. Pri hodnotení žiadostí o grant 

postupujú komisie na základe špecifických kritérií vstupného hodnotenia65. Komisie sa pritom 

z pravidla pozerajú na dostatočnú kvalitu publikačnej činnosti vedúceho projektu, či ide 

o projekt základného výskumu, ale aj na primeranosť a opodstatnenosť finančných 

požiadaviek či metodológiu a veľkosť riešiteľského kolektívu. Výška prideleného finančného 

príspevku na riešenie projektu na SAV sa každoročne riadi Zásadami financovania, ktoré 

schvaľuje Predsedníctvo SAV66. Prehľad  základných informácií o hodnotení projektov VEGA, 

 
60 Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI): 
https://www.vedatechnika.sk/SK/Stranky/default2.aspx  
61 VEGA: https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/  
62 Štatút VEGA: https://www.minedu.sk/data/att/11171.pdf  
63 Výzva na podávanie žiadostí VEGA: http://www.vega.sav.sk/index.php?p=show&id=22  
64 Zameranie komisií VEGA podľa odborov vedy a techniky: 
http://www.vega.sav.sk/_files/doku_pages/20130704_60_subor.pdf  
65 Kritérií vstupného hodnotenia komisií VEGA: http://www.vega.sav.sk/index.php?p=show&id=29  
66 Zásady rozpisu finančných prostriedkov na projekty VEGA na SAV v roku 2021 schválené P SAV dňa 
14.01.2021: http://www.vega.sav.sk/_files/doku_pages/20210125_213_subor.pdf  
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ktoré obsahujú napríklad informácie o počte zaregistrovaných projektov či počte projektov 

zaradených do výberu, sú zverejnené na stránke VEGA67.  

Na rozpočet VEGA sa skladá MŠVVaŠ SR a SAV. Vo výročnej správe z roku 2019 sa uvádza, 

že na riešenie projektov VEGA obidva rezorty zo svojich rozpočtov rozpísali finančné 

prostriedky v kategórii bežných výdavkov nasledovne: MŠVVaŠ SR v celkovej výške 11 750 000 

€ a SAV vo výške 4 516 769 €, pričom kapitálové výdavky na rok 2019 neboli vyčlenené68. Rok 

predtým inštitúcie vyčlenili finančné prostriedky: MŠVVaŠ SR v celkovej výške 10 750 000 € a 

SAV vo výške 4 516 769 €69.  

 

Kultúrna a edukačná grantová agentúru MŠVVaŠ SR (KEGA)70 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) je vedecká grantová agentúra 

zameraná na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu. KEGA podporuje projekty 

v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia. O poskytnutie dotácie 

na zabezpečenie riešenia projektov KEGA z inštitucionálnych finančných prostriedkov sa môžu 

uchádzať iba zamestnanci verejných vysokých škôl. Aktuálne sú tematické oblasti na 

podávanie žiadostí o dotáciu na obdobie 2019 – 2022 zamerané na podporu pedagogických 

modelov výchovy a vzdelávania, nových technológií, foriem a metód v rámci školského 

systému aj mimo neho71. Tematické oblasti určuje minister a vychádzajú z dlhodobého zámeru 

ministerstva v oblasti školstva. Organizáciu výberového konania vrátane návrhov na pridelenie 

finančných prostriedkov zabezpečujú orgány KEGA. Tými sú predsedníctvo KEGA a komisie72. 

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu sa zverejňuje každoročne na internetovej stránke 

ministerstva školstva najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka, ktorý predchádza 

roku začatia riešenia73. Výsledky hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA sú zverejňované na 

webovej stránke ministerstva školstva74. 

Podľa ročnej správy o činnosti KEGA bolo na nové a pokračujúce projekty verejných vysokých 

škôl v roku 2020 rozdelených 4 400 000 €75.  

 
67 Vstupné hodnotenie projektov VEGA: http://www.vega.sav.sk/index.php?p=show&id=27  
68 Výročná správa VEGA za rok 2019: 
http://www.vega.sav.sk/_files/doku_pages/20200817_203_subor.pdf 
69 Výročná správa VEGA za rok 2018: https://www.minedu.sk/data/att/14803.pdf  
70 KEGA: https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/  
71 Tematické oblasti na podávanie nových žiadostí o dotáciu na projekty KEGA na obdobie rokov 2019 
– 2022: https://www.minedu.sk/data/att/14337.pdf  
72 Predsedníctvo a komisie KEGA: https://www.minedu.sk/predsednictvo-a-komisie-kega/  
73 Pravidlá Kultúrnej a edukačnej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky: 
https://www.minedu.sk/data/att/1706.pdf  
74 Výsledky hodnotenia nových projektov a financovanie projektov KEGA: 
https://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia-novych-projektov-a-financovanie-projektov-kega/  
75 Ročná správa za činnosť KEGA v roku 2020: https://www.minedu.sk/data/att/18483.pdf  
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Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)76 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) bola zriadená Zákonom č. 172/2005 Z. z. o 

organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v roku 2005. Ide o rezortnú rozpočtovú 

organizáciu MŠVVaŠ SR, ktorá ako jediná národná grantová agentúra bola zriadená na účel 

podpory  výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu na riešenie projektov. Agentúra je napojená na rozpočet Slovenskej republiky 

prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva. 

APVV podporuje projekty: 

• výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky; 

• v rámci programov agentúry; 

• v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-

technickej spolupráci, projektov v rámci účasti Slovenskej republiky v medzinárodných 

programoch výskumu a vývoja a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív 

Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu. 

Orgány APVV tvoria: 

• riaditeľ; 

• predsedníctvo; 

• rady agentúry. 

Riaditeľ agentúry je menovaný a odvolávaný ministrom školstva, pričom zodpovedá 

za hospodársky a správny chod agentúry. Okrem toho zodpovedá za administratívne a 

technické zabezpečenie činnosti ostatných orgánov agentúry, je jej štatutárnym orgánom, riadi 

ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. 

Vrcholným odborným orgánom agentúry je predsedníctvo, ktoré pri plnení úloh vychádza 

zo Zákona č. 172/2005 Z. z. Medzi základné činnosti predsedníctva patrí schválenie koncepcie 

a hlavných činností agentúry, schválenie vyhlásenia verejných výziev či schválenie kritérií 

na poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektov77. 

Rada agentúry je odborný orgán s dvojakou úlohou. Na jednej strane je to posudzovanie a 

schvaľovanie žiadostí o získavanie finančných prostriedkov na riešenie projektov. Na druhej 

strane ide o kontrolu projektov, na riešenie ktorých agentúra poskytla finančné prostriedky.  

APVV predstavuje dôležitú položku výdavkov na vedu a techniku z ministerstva školstva. Podľa 

ostatnej výročnej správy APVV bolo na plnenie činností, ktoré agentúre určuje zákon č. 

172/2005 Z. z., pre rok 2019 rozpisom záväzných ukazovateľov zo strany MŠVVaŠ SR schválený 

 
76 APVV: https://www.apvv.sk/?lang=sk  
77 Predsedníctvo APVV: https://www.apvv.sk/buxus/generate_page.php?page_id=296  
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rozpočet v celkovej výške 41 555 851 € na financovanie prevádzky agentúry a na projektové 

financovanie, t. j. podporu výskumu a vývoja78.  

Výskumná agentúra (VA) 79 

Výskumná agentúra (VA) zriadená MŠVVaŠ SR je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou 

subjektivitou a napojením na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR. Cieľom 

VA je zabezpečovanie kontinuálneho procesu prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a 

monitorovania dopytovo-orientovaných projektov tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade 

s dokumentom Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3). Hlavným 

implementačným nástrojom RIS3 bol OP Výskum a inovácie, ktorý je od konca roku 2019 

súčasťou OP Integrovaná infraštruktúra. 

V programovom období 2014 – 2020 zabezpečovala agentúra proces implementácie pomoci 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Do zlúčenia OPVaI (Operačný program 

Výskum a inovácie) do OPII (Operačný program Integrovaná infraštruktúra) plnila agentúra 

funkciu Sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie. Riadiacim 

orgánom pre OPVaI bolo MŠVVaŠ SR. 

 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)80 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je štátnou agentúrou SR 

v pôsobnosti MH SR, ktorej hlavnou úlohou je akcelerovať investičný, exportný a inovatívny 

potenciál Slovenska so zámerom vytvoriť z krajiny technologické centrum atraktívne 

pre zahraničných investorov. V svojom portfóliu činností má hlavne aktivity spojené 

s investovaním na Slovensku, exportom do zahraničia a podporou MSP81.  

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)82 

Slovenská energetická agentúra sa 1. apríla 2007 rozhodnutím ministra hospodárstva SR 

pretransformovala na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA). Ako 

sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ plní štátne 

úlohy v oblasti podpory inovácií, sleduje a vyhodnocuje inovačné aktivity na Slovensku a 

navrhuje opatrenia na ich podporu. SIEA je v súčasnosti prijímateľom národného projektu 

 
78 Výročná správa APVV za rok 2019: https://www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/vyrocne-spravy/apvv-
vs-2019.pdf  
79 VA: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/  
80 SARIO: https://www.sario.sk/  
81 Profil agentúry SARIO: https://sario.sk/sites/default/files/sario-profile-2020-svk_1.pdf  
82 SIEA: https://www.siea.sk/  
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Inovujme.sk, ktorý je zameraný na zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky a 

napomáhanie pri zvyšovaní povedomia o význame inovácií 83. Od roku 2015 plní SIEA tiež 

úlohy Technologickej agentúry v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú 

špecializáciu SR (RIS3).  

Slovak Business Agency (SBA)84 

Slovak Business Agency (SBA) bola založená MH SR, Združením podnikateľov Slovenska 

a Slovenským živnostenským zväzom ako platforma verejného a súkromného sektora. Jej 

cieľom je podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a zároveň posilnenie 

konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín. 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR85 

1. júla 2020 vzniklo nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

(MIRRI SR), ktoré pod jednou strechou zjednotilo kompetencie Úradu podpredsedu vlády 

pre investície a informatizáciu. Ministerstvo vykonáva aktivity najmä v oblasti informatizácie 

a riadenia EŠIF. Snaží sa podporovať aj aktivity v oblasti výskumu a inovácií.  

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie86 

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (Rada vlády SR pre VTI) bola zriadená s cieľom 

koordinovať spoluprácu pri zabezpečovaní cieľov štátnej vednej, technickej a inovačnej 

politiky. Tá bola zmenená z pôvodnej Rady vlády SR pre vedu a techniku. Je stálym odborným, 

poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády pre oblasť vedy, techniky a inovácií. 

Orgánmi rady sú predseda a predsedníctvo rady. Predsedom rady je podpredseda vlády SR 

pre investície a informatizáciu.  

Rada vlády je riadiacim orgánom implementácie dokumentu Stratégia výskumu a inovácií 

pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3). Medzi jej hlavné úlohy patrí napríklad:  

• prerokúvanie a posudzovanie koncepčných, legislatívnych, strategických a finančných 

zámerov; 

• koordinácia spolupráce; 

• zabezpečovanie a navrhovanie prioritizácie oblastí výskumu a inovácií v SR vrátane 

návrhu príslušných systémových opatrení; 

 
83 Národný projekt Inovujme.sk: https://www.siea.sk/inovacie/inovujme-sk/  
84 SBA: http://www.sbagency.sk/sba-0  
85 MIRRI SR: https://www.mirri.gov.sk/index.html  
86 Rada vlády SR pre VTI: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-
inteligentnu-specializaciu-sr/rada-vlady-sr-pre-vti/index.html  
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• vyhodnocovanie plnenie programov, projektov, plánov, akcií a výziev implementácie 

RIS3. 

V rámci Rady vlády SR pre VTI funguje aj tzv. Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku 

a inovácie pre implementáciu RIS3 – SKS3, ktorá predstavuje prierezový, pracovný, 

koordinačný a komunikačným orgán vytvorený na princípe partnerstva vlády, priemyslu, 

akadémie a združení reprezentujúcich výskum, univerzity a zamestnávateľov87.  

Organizačne tvorí Radu predseda, piati podpredsedovia a ďalší členovia, pričom Rada má 

dokopy 25 členov. Predsedom rady je podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu. Podpredsedami rady sú minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, minister hospodárstva Slovenskej republiky, minister financií Slovenskej republiky, 

predseda Slovenskej akadémie vied a splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výskum 

a inovácie88. 

Na základe Plánu obnovy a odolnosti sa Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie presunie 

do kompetencie Úradu vlády SR, a to to priamo pod predsedu vlády SR.  

Úrad vlády SR 

V roku 2021 získal Úrad vlády SR nové kompetencie v oblasti podpory výskumu a inovácií, 

a to na dvoch úrovniach. Sekcia Plánu obnovy a odolnosti sa stala súčasťou štruktúry Úradu 

vlády SR, zároveň ako už bolo uvedené, tak súčasťou úradu vlády sa stane aj Rada vlády pre 

vedu, techniku a inovácie spolu s jej vznikajúcim sekretariátom.  

Samotný plán obnovy obsahuje viacero opatrení v oblasti výskumu a inovácií. Práve zmena 

systému riadenia vedy, výskumu a inovácií je jeho integrálnou súčasťou. Tejto tematike sa 

venuje pozornosť konkrétne v Komponente 9 Plánu obnovy. Dokument poukazuje na výzvu, 

ktorej táto oblasť čelí a tou je lepšia harmonizácia politiky vedy, výskumu a inovácií. Konkrétne 

za problematické vidí fakt, že Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie má síce zabezpečovať 

medzirezortnú koordináciu, ale jej výstupy majú iba odporúčací charakter. Absentuje pod ňou 

silná výkonná zložka, ktorá by vedela pripravovať strategické a analytické materiály a na 

technickej úrovni zabezpečovala koordináciu politík. Chýba taktiež akákoľvek analytická zložka 

vyhodnocujúca efektívnosť, jednoduchosť alebo transparentnosť investovaných verejných 

zdrojov a nastavenia podporných nástrojov. 

Jednou z hlavných priorít reforiem aj investícií v tejto oblasti je preto posilnenie a 

profesionalizácia nadrezortnej koordinácie politiky výskumu a inovácií. Navrhuje sa 

Nadrezortnú koordináciu cez Radu vlády SR pre vedu, techniku a inovácie presunúť na Úrad 

 
87 Stála komisia RV VTI pre implementáciu RIS3: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/strategia-
vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/stala-komisia-rv-vti-pre-implementaciu-
ris3/index.html  
88 Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie: https://www.mirri.gov.sk/wp-
content/uploads/2020/02/Statut_Rada_VVTI.pdf  
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vlády ako premiérsku téma, pričom Rada by dostala svoju výkonnú zložku v podobe 

Sekretariátu, kde bude pôsobiť profesionálny manažment so skúsenosťami v tejto oblasti.  

Úlohou Sekretariátu bude: 

• v spolupráci s rezortami navrhovať Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií; 

• monitorovať a koordinovať napĺňanie stratégie ako aj implementácie RIS3; 

• realizovať zber dát, tvorbu analýz a odporúčaní; 

• vytvoriť jednotné kontaktné miesto – vnútroštátne aj medzinárodné. 

Na zabezpečenie nestrannosti a prevencii konfliktu záujmov nebude Sekretariát priamo 

rozhodovať o rozdeľovaní prostriedkov v rámci konkrétnych výziev, programov a projektov. 

4.3. Aktéri výskumného a inovačného systému 

Univerzity a vysoké školy 

Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké 

ustanovizne, ktorých poslaním je prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Verejná 

vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. 

Zákon taktiež ustanovuje jej názov, zaradenie a sídlo. Ak sa verejná vysoká škola člení na 

fakulty, pri jej zriadení sa súčasne zriaďujú aj fakulty. Celkovo pracuje na vysokých školách 18 

340 výskumníkov89. Hlavnou úlohou vysokých škôl pri napĺňaní svojho poslania je 

poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká 

činnosť.  

Toto svoje poslanie napĺňajú napríklad: 

• výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním; 

• prispievaním k rozvoju vzdelávania na všetkých úrovniach; 

• zapájaním sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach a o utváraní 

občianskej spoločnosti; 

• rozvíjaním medzinárodnej, najmä európskej spolupráce podporovaním spoločných 

projektov. 

Na Slovensku funguje 20 verejných, 3 štátne a 11 súkromných vysokých škôl90.  

Vysoké školstvo je financované viacerými kapitolami štátneho rozpočtu, pričom v kapitole 
MŠVVaŠ SR sú rozpočtované prostriedky pre 20 verejných vysokých škôl, v kapitolách 
Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR a Ministerstva zdravotníctva SR pre 3 štátne 
vysoké školy.  

Celkové výdavky štátneho rozpočtu na vysoké školstvo na rok 2021 predstavovali 1 101 mil. 

€. V roku 2022 je plánovaný pokles na 923,61 mil. €. Celkové zdroje na vysoké školstvo 

 
89 Údaj Štatistického úradu SR za rok 2019 
90 Vysoké školy v Slovenskej republike: https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/  
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rozpočtované v kapitolách Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR a Ministerstva 

zdravotníctva SR v roku 2021 sú v sume 54,78 mil. €, rozpočet na rok 2021 počíta s výdavkami 

na úrovni 46,48 mil. €. 

 

Slovenská akadémia vied 

Slovenská akadémia vied (SAV) je najvyššia vedecká ustanovizeň fungujúca na území 

Slovenska. Založená bola v roku 1953, nadväzujúc na Slovenskú akadémiu vied a umení 

založenú roku 1942, Učenú spoločnosť Šafárikovu, vedecké odbory Matice slovenskej a na 

činnosť Muzeálnej slovenskej spoločnosti. SAV je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná 

na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Jej hlavným poslaním je realizovať základný 

a aplikovaný výskum v oblasti technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied. 

Samosprávnymi orgánmi SAV sú: 

• snem SAV – najvyšší samosprávny orgán SAV; 
• predsedníctvo SAV na čele s predsedom SAV – výkonný samosprávny orgánom 

akadémie; 
• vedecká rada SAV – samosprávny orgán akadémie na riešenie vedeckých a 

koncepčných úloh. 

SAV sa organizačne ďalej delí na tri Oddelenia vied, z ktorého má každé svojho podpredsedu 

a zameranie91. 

SAV sa cez slovenské grantové agentúry, európske programy a bilaterálne spolupráce zapája 

do rôznych typov vedeckých a aplikačných projektov. Je napojená na rozpočet MŠVVaŠ SR 

prostredníctvom VEGA. Rozpočet SAV v roku 2021 predstavoval 82,79 mil. € zo štátneho 

rozpočtu. V roku 2022 sa počíta s rozpočtom na úrovni 83,9 mil. €.  

 

Rezortné ústavy 

Svoju úlohu v systéme výskumu a vývoja zohrávajú aj rezortné výskumné ústavy, ktorých je 

na Slovensku päť: 

Názov ústavu Ministerstvo 
Národné poľnohospodárske a 
potravinárske centrum92 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

Medzinárodné laserové centrum93 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR 

 
91 Organizačná štruktúra SAV: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=sas-org  
92 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum: http://www.nppc.sk/index.php/sk/  
93 Medzinárodné laserové centrum: http://www.ilc.sk/sk/  
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Národné lesnícke centrum94 Ministerstvo hospodárstva SR 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra95 Ministerstva životného prostredia SR 
Výskumný ústav vodného hospodárstva96 Ministerstvo životného prostredia SR 

 

Súkromný sektor 

Na to, aby krajina vo výskume a inováciách napredovala nestačí len aktivita výskumných 

inštitúcií, ale je kľúčové, aby sa do tohto procesu zapájala aj súkromná sféra. Národná 

lisabonská stratégia z roku 2005 spomína tri hlavné oblasti vo vede, výskume a inováciách, 

na ktoré je potrebné sa zamerať – financovanie, ľudské zdroje a výskumno-inovačná aktivita 

súkromného sektora. Celkovo pracuje v súkromnom sektore 5 775 výskumníkov97.  

Podľa hodnotenia Rady EÚ je „podnikateľský výskum a vývoj na Slovensku jedným 

z najslabších v EÚ, sústreďuje sa na medium a high-tech výrobu, kde dominujú nadnárodné 

spoločnosti“. Veľký počet malých a stredných podnikov (MSP) sa nevenuje žiadnej výskumnej 

aktivite z dôvodu nákladov, potenciálnych rizík, častých legislatívnych zmien a byrokratickej 

záťaže. Percento slovenských MSP inovujúcich interne je nižšie ako v EÚ ako celku. Aj investície 

slovenských MSP do výskumu a vývoja sú nízke. Nie je preto prekvapivé, že Slovensko 

dosahuje len veľmi malý pokrok v inováciách a v medzinárodnom meradle stagnuje.  

Túto nepriaznivú situáciu sa vlády SR snažili zmeniť viacerými opatreniami. Jedným 

z významnejších boli stimuly pre výskum a vývoj, ktoré sme už spomínali. Tým druhým sú určité 

daňové výhody. Konkrétne od roku 2015 existuje zákon, ktorým sa zavádzajú nové daňové 

úľavy pre súkromné spoločnosti investujúce do výskumu a vývoja. Takzvaný superodpočet sa 

v roku 2018 zvyšoval z 25% na 100%, v roku 2019 na 150% a v roku 2020 na 200%. 

Na rozdiel od verejných výskumných inštitúcií a univerzít je oveľa zložitejšie popísať firmy, 

ktoré by sme mohli nazvať inovatívnymi. V roku 201898 tvoril podiel počtu podnikov 

s inovačnou aktivitou na celkovom počte podnikov 30,5%. Viac ich bolo v priemysle (34,6%) 

ako v službách (26,5%). Najčastejšie išlo o inovácie podnikového procesu (11,3%) a inovácie 

produktu a procesu (11,2%).  

V roku 2018 bolo na Slovensku celkovo 2 600 podnikov s inovačnou aktivitou v priemysle 

a iných službách. Z toho 1 472  v priemysle a 1 128 v službách. Najviac ich bolo malých 

podnikov (1 608), stredných bolo 712 a veľkých 280. Zároveň bolo na Slovensku 5 921 

podnikov bez inovačnej aktivity (2 788 v priemysle a 3 133 v službách). Inovujúce podniky 

 
94 Národné lesnícke centrum: https://web.nlcsk.org/  
95 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra: https://www.geology.sk/  
96 Výskumný ústav vodného hospodárstva: http://www.vuvh.sk/?pid=1  
97 Údaj Štatistického úradu SR za rok 2019 
98 Údaje Štatistického úradu SR: 
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/vt1005rs/v_vt1005rs_00_00_00_sk.  
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najčastejšie realizovali inovácie podnikového procesu (965) a inovácie produktu a procesu 

(958).  

V databáze organizácií s oprávnením realizovať výskum a vývoj je registrovaných 1 613 

firiem.99 To, samozrejme, neznamená, že každá z nich aj výskum realizuje, resp. že získala 

verejnú podporu na svoju činnosť.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 https://www.skcris.sk/portal/register-organizations. (Apríl 2021) 
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5.1. Slovensko v 7. rámcovom programe EÚ 
Siedmy rámcový program EÚ pre výskum, technologický vývoj a demonštračné činnosti bol 

prvým, v ktorom sa Slovensko od jeho začiatku zúčastňovalo ako členská krajina EÚ. V rámci 

tohto programu investície z rozpočtu EÚ vyhradené na výskum a inovácie v období medzi 

rokmi 2007 a 2013 výrazne zlepšili vedeckú excelentnosť Európy a vďaka zvýšenej schopnosti 

priemyslu inovovať posilnili jej konkurencieschopnosť. Slovensko však získalo len 78 mil. € 

a obsadilo tak jednu z posledných priečok európskych krajín100.  

Hoci od roku 2010 má podiel investícií do VaV v SR stúpajúci trend, z hľadiska finančných 

zdrojov patrí slovenský národný systém podpory VaV stále k najslabším v rámci EÚ, pričom 

hlavný zdroj financovania VaV tvoria zdroje EŠIF. Nastavenie vtedajšieho programového 

obdobia 2007-2013 však umožňovalo riešiť VaV projekty prakticky v akomkoľvek odbore vedy 

a techniky na základe vtedy platných pomerne široko stanovených 12 vecných priorít výskumu 

a vývoja SR. Projekty riešené v rámci OP VaV 2007-2013 tak boli podporované vo všetkých 

oblastiach vedy a techniky bez ohľadu na špecifické potreby slovenského hospodárstva a 

spoločnosti Až v roku 2013 bola vládou SR schválená Stratégia inteligentnej špecializácie RIS3 

SK101, ktorá zadefinovala priority ďalšej podpory výskumu a vývoja na Slovensku 

s nasmerovaním obmedzených finančných zdrojov na najpotenciálnejšie oblasti 

konkurenčných výhod hospodárstva. 

Na Slovensku neexistovala pred rokom 2007 systematická podpora výskumnej infraštruktúry. 

Viac ako 15 ročný výpadok pri investovaní spôsobil vysokú mieru plošnej zastaranosti 

výskumných infraštruktúr. V roku 2007 sa však pre slovenských vedcov otvorili dovtedy 

nebývalé možnosti budovania modernej výskumnej infraštruktúry z operačného programu 

Výskum a vývoj, a to pre všetky typy organizácií (štátne, verejné, neziskové a súkromné). 

Paradoxne, presne v tom čase sa mohli slovenskí vedci naplno zapojiť do spusteného 7. RP. 

Existuje predpoklad, že práve vyhlásenie prvých výziev z OP VaV spôsobilo výrazný pokles 

záujmu slovenských výskumníkov o 7. RP. Záujem o výzvy OP VaV bol totiž pomerne veľký, 

požadované nenávratné finančné príspevky prevyšovali alokácie výziev. Zo štrukturálnych 

fondov tak v rokoch 2007-2013 došlo k pomerne rozsiahlemu modernizovaniu slovenskej 

výskumnej infraštruktúry, čím sa následne mali vytvoriť lepšie podmienky na zapojenie sa 

slovenských vedcov do medzinárodnej VaV spolupráce. Kvalita vedeckých výstupov 

slovenských vedcov sa však v nasledovných rokoch v medzinárodnom porovnaní v niektorých 

ukazovateľoch nezlepšila.  

 
100 Detailné analýzy je možné násjť tu: https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2021/slovensko-v-europskom-
vyskumnom-priestore-i-analyza-ucasti-sr-v-7-ramcovom-programe-eu.html  a tu: 
https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2021/slovensko-v-europskom-vyskumnom-priestore-ii-analyza-ucasti-
sr-v-programe-horizont-2020.html.  
101 Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR  
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Podľa interaktívnej štúdie IDEA102, Slovensko dosahuje nižšie hodnoty globalizačného indexu 

výstupov vedy ako krajiny EÚ13, pričom nižšia globalizácia vedy oproti porovnateľným 

krajinám môže naznačovať, že vedecký systém krajiny zaostáva a mal by prehodnotiť rámce 

svojho financovania. Medzinárodné porovnanie kvality výkonu vedných odborov103 poukazuje 

na skutočnosť, že za roky 2010 – 2014 ani jeden z vedných odborov na Slovensku nedosahuje 

nadpriemerný počet článkov v najlepších vedeckých časopisoch. Takmer všetky vedné 

odbory, vrátane tých najväčších, za priemerom hlboko zaostávali a typicky dosahovali menej 

než polovičný počet článkov v špičkových časopisoch odboru oproti priemeru ostatných krajín 

(Rakúsko, ČR, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Izrael, Holandsko, N. Zéland, Poľsko, Slovinsko 

a Švédsko). Najväčšie vedné odbory, prevažne prírodovedné alebo technické, mali o 60 až 90 

percent menej článkov v excelentných časopisoch v porovnaní s priemerom ostatných krajín.  

7. rámcový program (2007–2013) nadväzoval na predošlé rámcové programy EÚ a v roku 

2007 predstavoval najvýznamnejší kvalitatívny aj kvantitatívny pokrok v podpore výskumu 

a vývoja na európskej úrovni. Po prvýkrát išlo o sedemročný program, pričom oproti 

prechádzajúcemu rámcovému programu prišlo k podstatnému nárastu alokovaných 

finančných prostriedkov, a to až o 66% na 47 mld. €. V tom čase išlo o jeden z najväčších VaV 

programov na svete, ktorý predstavoval významné investície do vedomostí, inovácií 

a ľudského kapitálu s cieľom zvýšiť potenciál hospodárskeho rastu a posilniť európsku 

konkurencieschopnosť.104 7. RP bol výsledkom širokých konzultácií s vedeckou obcou, 

výskumnými organizáciami, podnikateľmi a inými zainteresovanými stranami. V porovnaní 

s predchádzajúcimi obdobiami išlo o komplexnejší nástroj pokrývajúci podstatne viac aktivít. 

Rámcové programy od svojho vzniku podporovali výskum „z hora na dol“, teda vopred 

tematicky zadefinované témy výskumu, ktorý mal riešiť najmä hospodárske a spoločenské 

potreby európskeho priemyslu a občanov. Podpora výskumu a vývoja v EÚ však aj v tom čase 

ležala v prvom rade na pleciach jednotlivých členských štátov. 7. RP mal tvoriť iba doplnok 

k národným zdrojom, čo je zrejmé aj z porovnania jeho rozpočtu s výdavkami všetkých štátov 

EÚ na VaV v roku 2013, ktoré predstavovali takmer 274 mld. €. Komplementarita týchto 

zdrojov k národným zdrojom a štrukturálnym fondom je zdôraznená aj v samotných 

rozhodnutiach Rady.105 Rámcový program sa však stal oblasťou pôsobnosti špičkových vedcov 

z celej EÚ, ako aj asociovaných a tzv. tretích krajín.  

 

 
102 Globalization od science: Evidence from authors in academic journals by country and origin  
103 Medzinárodné porovnanie kvality výkonu vedných odborov na Slovensku 
104 Ex-Post-Evaluation of the 7th EU FP (2007-2013).  
105 Rozhodnutie Rady z 19. Decembra 2006 o osobitnom programe „Spolupráca“, ktorým sa vykonáva 
siedmy rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007–
2013) (2006/971/ES) čl. 4. 
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Účasť SR v 7.RP medzinárodnom porovnaní  

Už od prvých výziev v roku 2007 zaznamenal 7. RP obrovský záujem vedcov z celej Európy, 

ale aj ostatých krajín. V rámci 7. RP bolo celkovo vyhlásených 564 výziev, do ktorých sa zapojilo 

celkovo 668 822 účastníkov.106 Celková výška požadovaného finančného príspevku EK značne 

prevyšovala nie len alokácie v jednotlivých výzvach, ale aj celkový rozpočet 7. RP. Žiadatelia 

podali 134 438 žiadostí v celkovej výške požadovanej podpory 287,61 mld. €. Podporených 

bolo 25 781 projektov, do ktorých je zapojených 138 668 participantov107, ktorí získali celkový 

finančný príspevok EK vo výške 45,42 mld. €. Ako vyplýva z ex-post hodnotenie 7. RP108, 

priemerná úspešnosť podaných žiadostí, ktoré získali financovanie bola iba 18%. Väčšina 

podaných žiadostí tak bol neúspešná, čo poukazuje na vysoko nastavené kvalitatívne kritériá 

hodnotenia žiadostí. Aké sú však motivačné faktory výskumníkov pre zapájanie sa do 7. RP? 

Podľa Saublensa (2014)109 je možné správanie potenciálnych participantov rozdeliť do piatich 

skupín: 

Tabuľka 3 Postoj participantov k zapájaniu sa do výziev 7. RP  
Prístup Popis Typická krajina 
Proaktívny 

prístup 

Účastníci aktívne hľadali ďalšie zdroje financovania (UK, NL), 

alebo sa snažili kompenzovať zníženie národných výdavkov na 

VaV (ES), čo je vnímané ako oportunistický postoj.  

UK, NL, ES 

Strategický 

prístup 

Niektorí jednotlivci sa zaujímali o EÚ projekty (EL, CY), vďaka 

tomu, že študovali v cudzine, alebo krajiny mali jasnú národnú 

VaV stratégiu (SE, DK, FIN), alebo členské krajiny zaviedli pre 

tento účel štruktúru za účelom pomoci účastníkom v 7. RP.   

CY, EL 

(jednotlivci); 

IT, SE, DK, FI 

Priaznivá 

pozícia 

Buď vďaka lokalizácii krajiny (BE), alebo vďaka alibistickému 

postoju projektového lídra, ktorý veril, že hodnotitelia s ním budú 

sympatizovať ak do projektu zahrnie partnerov z malých krajín 

EÚ13 (MT, EE, LT, LV, SI).   

SI, MT (alibi); 

BE (poloha) 

Dilema Participanti nemuseli mať v rukách všetko, čo robí projekt 

úspešným.  

BG, RO 

Pohodlná 

situácia 

Národné zdroje alebo ERDF poskytovali stabilné prostredie 

a participanti sa tak nemuseli zaujímať o tendre EÚ a ich 

obmedzenia (FR, PL). To môže byť vnímané ako istý druh 

„lenivosti“.  

FR, PL 

 

 
106 Ide o kumulatívne číslo, pričom jedna výskumná organizácia mohla participovať vo viacerých 
žiadostiach.  
107 Pre lepšie rozlíšenie používame pojem „účastník“ pre inštitúcie zapojené do projektových žiadostí 
a pojem „participant“ pre inštitúcie zapojené do riešenia projektov.  
108 Jeden štát môže mať v jednom projekte aj viac účastí. Počet účastí sa nerovná počtu projektov.  
109 Participation of EU13 countries in FP7 
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Ako už bolo uvedené, 7.RP nebol úzko obmedzený len na teritóriu krajín EÚ, respektíve 

asociovaných krajín. Okrem podpory špičkového európskeho výskumu mal aj silný 

medzinárodný rozmer. Cieľom bolo zlepšiť spoluprácu s rozvíjajúcimi sa regiónmi, susednými 

štátmi, ako aj prispieť k riešeniu globálnych svetových problémov. Do výziev sa tak zapojilo 

množstvo výskumných organizácií z nečlenských krajín EÚ. V žiadostiach participovali vedecké 

tímy z 210 svetových krajín, pričom podporené boli tímy zo 176 krajín. Krajiny mimo EÚ 

zaznamenali 16 864 participácií a získali viac ako 4,78 mld. €. Viac ako polovicu týchto 

participácií, ako aj viac ako 3/4 príspevku EK, získali asociované krajiny, najmä Švajčiarsko, 

Nórsko a Izrael.  

Tradične veľké európske krajiny – Nemecko, Veľká Británia, Taliansko, Francúzsko a Španielsko 

boli najaktívnejšími krajinami z pohľadu účastí v konzorciách uchádzajúcich sa o projekty v 7. 

RP (každá z nich požadovala viac ako 25 mld. € a mala viac ako 50 000 účastí v žiadostiach). 

Porovnania absolútnych čísel však neumožňujú adekvátne porovnať jednotlivé krajiny, keďže 

tie sa podstatne líšia nie len počtom svojich obyvateľov, veľkosťou ekonomiky, ale aj 

výskumného potenciálu. 

Účasť v žiadostiach a projektoch 7.RP bol na Slovensku do veľkej miery individuálnou 

iniciatívou vedcov, respektíve výskumných tímov. Ako uvádza Správa o stave VaV v SR za rok 

2013, problémom nízkej účasti SR v 7. RP bola aj absencia administratívnej podpory pre 

výskumníkov (projektových kancelárií) na vysokých školách.110 Napriek tomu, že takmer každá 

väčšia výskumná organizácia na Slovensku má vybudovanú projektovú kanceláriu, tieto sa 

vo väčšine prípadov zameriavali najmä na štrukturálne fondy EÚ. Až 46% z respondentov 

dotazníkového prieskumu, ktorý uskutočnila SOVVA v apríli a máji 2012 sa vyjadrilo, že v ich 

výskumných organizáciách neexistuje útvar, ktorý by ich informoval o 7.RP.111 Pričom pomoc 

pri príprave projektov prakticky neexistovala. Väčšina práce súvisiace s účasťou v konzorciách 

tak bola na pleciach samotných vedcov. 

Osobnosti vedcov tak boli kľúčovým faktorom či sa konkrétna výskumná organizácia zapojila 

do výziev. Ako uvádza samotné ex-post hodnotenie 7.RP112, vedecká excelentnosť bola 

najambicióznejším cieľom 7. RP, pričom bola implementovaná vo všetkých špecifických 

programoch a bola reflektovaná v hodnotiacich a výberových kritériách projektových návrhov. 

To tiež umožňuje kvalitatívne porovnať aktivitu jednotlivých krajín pri zapájaní sa do výziev 7. 

RP Úspešnosť jednotlivých krajín v zapájaní sa do žiadostí je tak možné porovnať s počtom 

výskumníkov. Z tohto pohľadu boli najaktívnejší vedci na Cypre, kde v priemere na jedného 

výskumníka požadovali príspevok EK takmer 850 tis. €. O ¾ menej požadovali vedci z Grécka 

(214 873 €) a Írska (180 939 €). Cyprus je tiež najaktívnejší aj čo sa týka počtu účastí 

 
110 Správa o stave VaV v SR za rok 2013  
111 Sipko, S., Straka, D., Hricová, M. (2012). Analýza účasti Slovenskej republiky v 7. rámcovom programe 
pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity a v programe Euratom. 
112 Ex-Post-Evaluation of the 7th EU FP (2007-2013).  
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v konzorciách na 1 000 výskumníkov v FTE. V priemere každý cyperský výskumník participoval 

v 2,56 žiadostiach, nasleduje maltský v 0,87 žiadostiach a grécky výskumník v 0,59.  

Na druhej strane najmenej aktívne krajiny boli Litva (37 963,20 €), Česká republika (38 240 €) 

a Slovensko (42 805 €). Z pohľadu účastí v žiadostiach patrili medzi najhoršie krajiny Česko 

(133 účastí na 1 000 výskumníkov), Francúzsko (138 účastí na 1 000 výskumníkov) a najhoršie 

Nemecko (141 účastí). Príčinou nižšieho zapojenia výskumníkov v týchto krajinách mohol byť 

ich rozvinutejší národný systém podpory výskumu a inovácií, ktorí im umožnil ľahší prístup 

k financovaniu VaV aktivít. Investície do VaV ako % HDP sú pri týchto krajinách dlhodobo 

niekoľkonásobne vyššie ako v prírpade Slovenska.     

Vo výške požadovaného finančného príspevku EK je značný rozdiel medzi krajinami EÚ15 

a EÚ12, a to viac ako 42 000 € na jedného výskumníka. V počte samotných účastí na 1 000 

výskumníkov je tento rozdiel nižší. Pri starých krajinách je to 229 účastí a pri nových 213.   

Slovensko bolo treťou najhoršou krajinou spomedzi EÚ28 v intenzite zapájania sa do konzorcií 

vo vzťahu k počtu výskumníkov. Na jedného výskumníka sme žiadali 42 805 €. V počte 

celkových účastí na 1 000 výskumníkov sme boli piaty od konca so 160 účasťami. Podobne 

zle sú na tom teda na jednej strane nové členské krajiny, ale aj najväčšie európske štáty. Avšak 

v prípade Nemecka a Francúzska sa mohli vedci v oveľa väčšej miere ako napr. na Slovensku 

uchádzať o prostriedky v rámci národných nástrojov podpory vedy. Nemecko sa vyznačuje 

vysokou intenzitou výskumu a vývoja a jeho výdavky na túto činnosť dosahujú až 3% HDP. 

Vo Francúzsku je to 2,3% HDP, čo predsatvuje približne 50 mld. € ročne. Pre porovnanie 

na Slovensku predstavuje celkový ročný rozpočet všeobecných výziev APVV len približne 33 

mil. €, čo je zlomok v ostatných porovnateľných krajinách.  Na druhej strane sa na Slovensku 

v rokoch 2007-2013 prakticky celá vedecká komunita sústreďovala na zdroje z OP Výskum 

a vývoj. V už spomínanom dotazníkovom prieskume113 tretina respondentov uviedla, že 

hlavnou prekážkou ich účasti v 7. RP bolo práve sústredenie sa na získanie týchto projektov 

a ich následná implementácia, ktorá im neumožnila zapájať sa do 7.RP.114 

Ani tieto faktory však dostatočne nevysvetľujú koncové priečky v porovnaniach. Keďže aj 

ostatné krajiny EÚ12 mali tiež operačné programy zamerané na podporu výskumu a vývoja 

a v mnohých prípadoch ich vedci riešia podobné problémy ako slovenskí. V rokoch 2007-

2013 bolo určených na zmenšovanie rozdielov inovačnej medzery medzi európskymi regiónmi 

42,6 mld. € zo štrukturálnych fondov na výskum a inovácie, čo predstavovalo 16,3% zo 

všetkých dostupných fondov.115 Napr. český Operačný program Výskum a vývoj pre inovácie 

(2007-2013) dosahoval finančnú alokáciu 2,4 mld. €. Z poľského Operačného programu 

Inovatívna ekonomika (2007-2013) išlo na VaV cca 2,6 mld. € a z maďarského OP Ekonomický 

rozvoj (2007-2013) bolo priamo na VaV určená cca 1 mld. €. Hlavný nástroj financovanie 

 
113 Sipko, S., Straka, D., Hricová, M. (2012). Analýza účasti SR v 7. rámcovom programe. 
114 Pozri napr. Zhodnotenie relevantnosti cieľov OP Výskum a vývoj z hľadiska ich plnenia. SOVVA, 2011.  
115 UNESCO Science Report: towards 2030 
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výskumu na Slovensku v rokoch 2007-2013 predstavoval operačný program Výskum a vývoj 

s celkovou alokáciou 1,4 mld. €. Obdobná situácia bola aj v ostatných krajinách EÚ12, kde 

boli všade implementované štrukturálne fondy EÚ zamerané aj na VaV.  

Na základe počtu výskumníkov mala naša aktivita v rámcovom programe stúpať. Od roku 

2000 do roku 2013 bol zaznamenaný stúpajúci trend počtu slovenských výskumníkov (s 

miernym poklesom v rokoch 2001-2003 a 2013) vyjadrený v FTE. Čo sa týka počtu 

výskumníkov, predpoklady na zapájanie do projektov teda existovali, avšak vo vyššej aktivite 

v 7. RP sa to neprejavilo. 

Graf 58 Požadovaný príspevok EK (€) na výskumníka a počet žiadostí na tis. 
výskumníkov (FTE) 

 

Dáta: E-corda (14/10/2019), Eurostat                                                                                         Zdroj: SOVVA 
 

Slovenská účasť v 7.RP je determinované viacerými faktormi. Jedným z podstatných je 

absorpčná schopnosť vedy na Slovensku riešiť výskumné projekty. Vedci si vyberajú vždy taký 

nástroj, ktorý prinesie najviac prospechu pre ich prácu. Ako je vidieť z predchádzajúcich 

porovnaní, tak aj pre výskumníkov z veľkých európskych krajín je účasť v 7. RP prestížnou 

záležitosťou a akousi exkluzívnou nadstavbou k národným výskumným programom. Preto ani 

ich účasť nie je taká vysoká ako by im to ich veľkosť, alebo výskumný potenciál umožňoval, 

keďže výskumníci z týchto krajín môžu na svoje idey využiť veľké národné zdroje. Naopak, 

malé a stredné krajiny sa do aktivít 7. RP zapájajú v oveľa väčšej miere ako by sa dalo 

predpokladať.  

Ako už bolo uvedené, tak dôležitým determinantom slovenskej účasti v 7. RP boli štrukturálne 

fondy EÚ. Svedčí o tom nie len pomerne vysoká alokácia OP VaV, ale aj vývoj slovenských 

účastí v žiadostiach. Absolútny vrchol bol dosiahnutý hneď v roku 2007, keď požadovaný 

príspevok slovenských účastníkov dosiahol viac ako 131 mil. €. V rokoch 2008, 2009 a 2010 
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prišlo k rapídnemu prepadu záujmu o projekty 7.RP, keď požadovaný príspevok klesol na 53, 

65 a 71 mil. €. V rokoch 2011-2013 sa začína záujem o projekty 7.RP zvyšovať, keď požadovaný 

príspevok slovenských účastníkov stúpol na 112, 133 a 156 mil. €.  

Prvé výzvy z OP Výskum a vývoj boli vyhlásené začiatkom roku 2008 a potom až do októbra 

2013 bolo celkovo vyhlásených 33 výziev. Tento fakt v spojitosti s administratívne náročným 

procesom podávania a najmä implementácie projektov OP VaV pravdepodobne mohol viesť 

k výraznému poklesu záujmu slovenských vedcov o 7.RP.   

 

Graf 59 Vývoj požadovaného príspevku zo 7. RP a z operačného programu Výskum a 
vývoj 

 

Dáta: E-corda (14/10/2019), ASFEU                                                                              Zdroj: SOVVA 
 

Úspešnosť slovenských výskumníkov vo výzvach 7. RP v roku 2007 bola v porovnaní s 

ostatnými rokmi priemerná (17,45%). Zazmluvnených však bolo najviac účastí v projektoch – 

112, čo je takmer 2 krát viac ako v ďalších rokoch. Relatívna úspešnosť účastí bola najvyššia v 

roku 2008 a v ďalších rokoch postupne klesala, pričom v roku 2013 dosiahla len 12,35%. To 

môže reflektovať prioritné zapájanie sa slovenských výskumníkov do výziev, ako aj 

implementácie projektov OP VaV, ktoré pre nich predstavovali vysokú administratívnu 

náročnosť. Slovenskí vedci sa tak pravdepdobne z týchto dôvodov nielen menej zapájali do 

výziev 7. RP, ale zrejme sa ani dostatočne nesústredili na kvalitu predkladaných projektov. 

V skratke je možné konštatovať, že kvalitné výskumné tímy nemali kapacity zapájať sa do 

európskych projekto, keď mali dostupnejšie, väčšie a ľahšie získateľné projekty zo ŠF.       
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Graf 60 Úspešnosť slovenských účastí podľa roku vyhlásenia výzvy 

 

Dáta: E-corda (14/10/2019)                                                                                            Zdroj: SOVVA 
 

Úspešnosť jednotlivých krajín v 7.RP umožňuje zhodnotiť akým spôsobom sa im darí svoje 

účasti v žiadostiach premeniť na reálne riešený projekt. Šanca získať projekt v 7.RP nebola 

veľmi vysoká. Na získanie fiančnej podpory nestačilo len prekročiť vysoko nastevný treshold 

kvalitatívnych hodnotiacich kritérií, ale aj získať najvyššie skóre čo najbližšie k max. počtu 

bodov. 31% podaných žiadostí totiž prekonalo treshhold, ale nepodarilo sa im získať 

financovanie. Celková úspešnosť v oblasti projektov bola na úrovni 19,17%, v oblasti počtu 

účastí je to 20,73% a v oblasti požadovaného príspevku EK 15,79%. Úspešnosť členských štátov 

EÚ je takmer rovnaká ako celková úspešnosť. Na úrovni účastí je to 20,59%, na úrovni príspevku 

EK 15,61%.  

85% alokácie 7. RP získali organizácie nachádzajúce sa v krajinách EÚ15116, čo predsatvuje 

signifikantný rozdiel medzi starými a novými členskými krajinami EÚ. Zatiaľ čo v oblasti 

projektov bola úspešnosť účastníkov z EÚ15 21,31%, v EÚ12 to bolo len 18,37%. Ešte 

výraznejší rozdiel je pri požadovanej výške finančného príspevku EK. V starých členských 

krajinách to bolo 16,18%, v nových len 10,72%. Ex-post hodnotenie 7.RP117 uvádza, že v 

priemere 8% účastí v projektových návrhoch 7.RP je pripísaných krajinám z EÚ13, čo je dvakrát 

viac ako ich podiel vo financovaných projektoch 7.RP. Ukazuje sa tak, že to nebol nedostatok 

aktivity, ktorý spôsobil pomerne nízky podiel organizácií z krajín EÚ13 medzi účastníkmi 7. RP. 

Dokument ďalej uvádza, že podiel účastí v projektových návrhoch, ktoré prekonali minimálne 

bodové hodnotenie bol  pri krajinách EÚ15 v priemere 52%, zatiaľ čo pri krajiných EÚ13 iba 

43%. Nízky podiel úspešnosti krajín EÚ13 tak zrejme nebol zapríčinený zaujatosťou voči týmto 

krajinám, ale skôr vysokým počtom slabých projektových návrhov s účastníkmi z týchto krajín. 

 
 

 
117 Ex post evaluation of the FP7 
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Z hľadiska úspešnosti v získavaní projektov spomedzi EÚ krajín patrilo Slovenskej republike 

21. miesto (18,40%), hneď za Talianskom (18,41%) a Španielskom (18,80%), čo nás zaraďuje 

tesne nad priemer EÚ12. V oblasti príspevku EK sme s úspešnosťou na tom podstatne horšie. 

Spomedzi krajín EÚ na 22. mieste sme získali len 10,56% financií, ktoré sme požadovali, čo 

nie je ani priemer EÚ12.  

Holandsko spolu s Belgickom a Nemeckom boli najúspešnejšími krajinami pri získavaní 

projektov 7. RP. V priemere 24,49% holandských, 24,06% belgických a 24,00% nemeckých 

účastí v žiadostiach sa skončilo aj úspešnou participáciou v projekte. Naopak najmenšiu 

úspešnosť mali cyperskí (14,64%) a rumunskí vedci (15,22%). Pri získavaní príspevku EK boli 

najúspešnejší Francúzi, Švajčiari a Belgičania.  

Značná prevaha starých členských krajín EÚ je pri hodnotení úspešnosti zjavná. Krajiny ako 

Cyprus, Malta, Bulharsko a Slovinsko, ktoré boli úspešné v kvalitatívnom porovnaní účastí 

v žiadostiach, nedokázali tieto premeniť aj na úspešné účasti v projektoch. Značný je najmä 

rozdiel v požadovanom a reálne získanom príspevku EK. Slovenská republika mala pomerne 

výrazný rozdiel medzi úspešnosťou v projektových účastiach a úspešnosťou vo finančnom 

príspevku EK. Podporené tak boli najmä projekty, v ktorých mal slovenský účastník nižší 

príspevok EK, a teda vo väčšine prípadov aj menšie úlohy.  

Graf 61 Úspešnosť v 7.RP (v %) 

 

Dáta: E-corda (14/10/2019)                                                                                                         Zdroj: SOVVA 
 

Úspešnosť konzorcia vo veľkej miere závisela nielen od kvality jednotlivých organizácií 

zapojených do projektu, ale aj od kvality koordinátora. Ten bol totiž kľúčovým tak pri výbere 

projektu, ako aj pri jeho implementácií. A práve kvalita koordinátora mala často vplyv aj 

na úspešnosť celého konzorcia.  
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V prípade, že projekt koordinovala organizácia z niektorej z nových členských krajín, tak 

úspešnosť v získaní požadovaného príspevku EK bola len 4,83%. Pri koordinátoroch z krajín 

EÚ15 to bolo až 10,07%. Pravdepodobnosť úspechu pri získaní projektu ako takého bola 

7,95% pri EÚ12 a 11,74% pri EÚ15. Ako je uvedené vyššie, hlavným problémom nízkej 

úspešnosti krajín EÚ13 sa ukázala byť nízka kvalita predložených projektových návrhov. Podiel 

účastníkov v projektových návrhoch, ktoré prekonali minimálne bodové hodnotenie 

(threshold) sa interpretuje ako indikátor kvality projektových návrhov, ktorý ukazuje koľko 

návrhov požadovanej kvality a koľko návrhov nízkej kvality bolo poslaných. Najdôležitejšie 

príčiny porovnateľne nižšieho podielu a nižšieho ukazovateľa úspešnosti krajín EÚ13 boli 

informačná a jazyková bariéra; nedostatok profesionálnych kontaktov a networking; 

nedostatok vedeckých lídrov; nízke porozumenie 7. RP; slabý tréning a príprava úspešných 

návrhov; nedostatočná motivácia pre participáciu v 7.RP; nedostatočné skúseností 

a projektový manažment; slabé skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou; všeobecne nízke 

zameranie na VaV politiky a biznis; slabé možnosti šírenia výsledkov výskumu iba na národnej 

úrovni.118      

Ak koordinátorom projektu bola slovenská organizácia, tak úspešnosť pri získaní 

požadovaného príspevku EK klesla len na 4,54%. Pri získaní projektu to bolo 7,80%, čo je 

mierne pod úrovňou EÚ12. Toto porovnanie je však značne ovplyvnené niektorými CSA 

projektmi, ktoré boli podporované v každej krajine. Slovenskí výskumníci boli zapojení v 499 

projektoch, z toho koordinovali 40 projektov a participovali v 459 projektoch. 

 

Participácia v projektoch 7.RP 

7. RP bol zameraný na excelentný výskum. Na rozdiel od ostatných finančných prostriedkov 

určených v období 2007 - 2013 na podporu výskumu a vývoja zo strany EÚ (napr. štrukturálne 

fondy EÚ) bola pri výbere projektov v 7. RP prakticky najdôležitejším výberovým kritériom 

vedecká excelentnosť žiadateľa, respektíve konzorcia a nim predkladaného vedeckého 

projektu. O úspešnosti tak rozhodovala kvalita vedeckého zámeru a keďže v rámci programu 

neexistovala žiadna národná alokácia, vedci museli obstáť v celoeurópskej konkurencii. Veľa 

výskumníkov preto uprednostnilo ľahšie dostupné štrukturálne fondy na úkor 7.RP. Mnohí si 

však neuvedomovali, že 7. rámcový program mal oproti štrukturálnym fondom niekoľko 

výhod. Eurofondy boli primárne určené na budovanie infraštruktúry, kým 7. rámcový program 

sa zameriaval na vedu ako proces. Taktiež miera byrokracie bola pri 7. rámcovom programe 

podstatne nižšia ako v projektoch ŠF. V priemere mal v ňom šancu uspieť len každý piaty 

európsky projekt, pričom v nových členských krajinách bola šanca uspieť ešte nižšia. Navyše, 

aby sa mohli výskumné organizácie do programu zapájať, potrebovali vytvoriť medzinárodné 

konzorciá. V niektorých témach bola vo výzvach participácia výskumníkov z nečlenských a 

 
118 Ex post evaluation of the FP7 
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neasociovaných krajín dokonca povinnosťou. Takto nastavený systém 7. RP vytváral tlak 

na konkurenčné prostredie, a tým aj zvyšoval kvalitu predkladaných projektov. Toto všetko 

vplývalo na úspešnosť jednotlivých krajín a následne aj výskumných organizácií pri získavaní 

projektov v 7.RP.  

Dôraz na excelentnosť je zrejmý aj z porovnania celkovo získaných finančných prostriedkov 

z EK, ako aj z celkového počtu participácií, keď najúspešnejšími krajinami boli veľké 

západoeurópske krajiny ako Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Holandsko a 

Španielsko. Príspevok EK pre nemeckých participantov presiahol 7,13 mld. €, pričom o sile 

najväčších európskych ekonomík svedčí aj fakt, že týchto šesť krajín získalo viac ako 65% zo 

všetkých zazmluvnených finančných prostriedkov v 7. RP. Tieto krajiny mali aj najviac 

participácií v projektoch. Nemeckí výskumníci dosiahli 18 708 participácií, Veľká Británia 18 

291. Na celý rámcový program predstavoval celkový príspevok EK 45,42 mld. €, počet 

participácií bol 138 668 pri 25 781 schválených projektoch.  

Medzi tradične úspešné krajiny v rámcových programoch dlhodobo patria najmä 3 

z asociovaných krajín – Švajčiarsko, Nórsko a Izrael, pričom prvé dve sa napriek svojej veľkosti 

umiestnili medzi prvými 15 krajinami a v absolútnych číslach predstihli aj podstatne väčšie 

štáty. V tomto prípade však ide o čisto kvantitatívne porovnanie, ktoré neberie do úvahy 

rozdielnu veľkosť jednotlivých krajín, ani počet obyvateľov. Napriek tomu je možné si 

z porovnania týchto hodnôt urobiť predstavu, kde sa slovenský výskum v európskom 

výskumom priestore vlastne nachádza. Účasť slovenských výskumných tímov a organizácií 

dosiahla len úroveň 499 participácií, objem príspevku EK 76 522 334,88 € a celkový rozpočet 

110 586 967,79 €. To nás zaraďuje za krajiny akými sú Bulharsko, Rumunsko a Cyprus. V rámci 

EÚ27 sme skončili na 23. mieste.  

V porovnaní participácie Slovenska na jedného výskumníka (FTE) však máme v priemere 

na 1 000 výskumníkov 29,47 participácií, pričom priemer EÚ je až 47,75. V tomto porovnaní 

sme aj hlboko pod priemerom EÚ12 – 39,15. Objem získaných finančných prostriedkov od EK 

na jedného výskumníka dosahuje 4 518,71 €, čo je 3,5 násobne menej ako je priemer EÚ a 1,5 

násobne menej ako je priemer EÚ12. Pri porovnaní získaného príspevku EK na jedného 

výskumníka sme sa umiestnili na predposlednom mieste.  

Tieto údaje naznačujú, že zvyšovanie počtu vedeckých hodností v rokoch 2000-2005 

neprinieslo výraznejšie úspechy v získavaní excelentných projektov 7. RP v nasledujúcich 

rokoch. Ako ospravedlnenie takejto nízkej úspešnosti participácií v projektoch 7. RP môže 

čiastočne slúžiť v tom čase vysoký podiel zastaranej technickej výskumnej infraštruktúry 

a dlhodobo nízky podiel kapitálových výdavkov na VaV. Excelentný výskum v technických 

a prírodných vedách vyžaduje často finančne náročnú, modernú technickú infraštruktúru, bez 

ktorej nie je možné konkurovať vedeckým výstupom vyspelých krajín. Absencia najnovších 

výskumných technológií tak mohla byť v tom čase jedným z dôvodov nezáujmu 
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západoeurópskych výskumných inštitúcií o podávanie spoločných projektov 7. RP 

so slovenskými výskumnými organizáciami.   

Najúspešnejšou krajinou na počet výskumníkov bol Cyprus, kde na jedného výskumníka 

pripadalo viac ako 74 083,01 € a na 1 000 výskumníkov pripadalo 374,49 participácií. V tejto 

krajine tak v priemere participoval v niektorom z projektov 7. RP každý tretí výskumník. 

Druhým najúspešnejším bolo Holandsko (32 375,23 € na výskumníka) a tretím Švajčiarsko 

(29 852,11 € na výskumníka). Z pohľadu počtu participácií bola na druhom mieste Malta 

(176,63 na tisíc výskumníkov) a Estónsko (102,53).  Medzi starými a novými členskými krajinami 

bol rozdiel v objeme získaného príspevku EK na jedného výskumníka viac ako 10 264 €. 

V počte participácií v projektoch to bolo takmer 10 na 1 000 výskumníkov.  

Na základe počtu výskumníkov je možné konštatovať, že úspešné boli najmä menšie a staré 

členské krajiny EÚ a asociované štáty, okrem Cyprusu a Malty, a čiastočne aj Slovinska. 

Potrebné je však uviesť, že Cyprus a Malta sa síce často radia medzi krajiny tzv. EÚ12, resp. 

nové členské krajiny, ale z historického, ale aj hospodárskeho, spoločenského 

a geografického hľadiska ich s ostatnými krajinami EÚ12, okrem rovnakého dátumu vstupu do 

EÚ, prakticky nič nespája. Z pohľadu príspevku na výskumníka, väčšie členské krajiny (s 

výnimkou Veľkej Británie) dokonca nedosahujú ani priemer EÚ27. Na druhej strane medzi 

najslabšie krajiny v tomto porovnaní bez rozdielu veľkosti patria štáty EÚ12.  

Graf 62 Príspevok EK (€) na jedného výskumníka vo FTE a počet participácií na 1 000 
výskumníkov vo FTE 

 

Dáta: E-corda (14/10/2019), Eurostat                                                                                        Zdroj: SOVVA 
 

Priemerná výška finančného príspevku na participanta z EÚ12 bola o viac ako 176 000 € nižšia 

ako v EÚ15. Priemerná výška príspevku jedného slovenského participanta bola dokonca len 

153 351 €, čo nás radilo na 22. miesto spomedzi EÚ27. Najvyššie finančné príspevky EK získali 
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participanti zo Švajčiarska (448 636 €), Izraela (433 901 €), Holandska (401 080 €) a Francúzska 

(398 195 €). Nové členské štáty oproti EÚ15 tak do značnej miery zohrávali (z finančného 

hľadiska) aj menej dôležitú úlohu v samotných projektoch. Saublens (2014)119 porovnával 

regióny veľkých hlavných miest (NUTS3) krajín EÚ12 s porovnateľnými mestami západnej 

Európy, pričom poukázal na skutočnosť, že hoci Budapešť (HU) a Cambridgeshire (UK), alebo 

Sofia (BG) a Ženeva (CH) mali rovnaký počet žiadostí, tieto regióny západnej Európy získali 

niekoľkonásobne vyšší finančný príspevok voči menovaným regiónom z EÚ12. Saublens 

(2014)120 to vysvetľuje tromi hlavnými príčinami: 

• Mzdy výskumníkov v EÚ15 sú vyššie ako v EÚ12; 

• Organizácie z EÚ12 sú často iba partnermi a nie lídrami projektov; 

• Organizácie z EÚ12 sa menej často podieľajú na nadnárodnej spolupráci. 

Pri riešení projektov 7. RP121 bolo možné z hľadiska manažérskej štruktúry a právneho 

postavenia hovoriť o 4 formách (úlohách) participantov: koordinátor, vedúci pracovného 

balíku (Work Package leader), vedúci výskumnej úlohy (Task leader) a iný účastník projektu, 

ako napr. člen vedeckej rady projektu a pod.  

Každá z týchto úloh vyžadovala iný typ a iné množstvo práce na projekte, čo v sebe tiež nieslo 

rozdielny rozpočet a náklady na riešenia projektu. Pozícia koordinátora v projekte okrem 

zvýšeného príspevku zo strany EK prinášala aj takzvaný „pull effect“. V priemere totiž každý 

koordinátor pritiahol do projektu 7.RP ďalších 1,6 partnerov z vlastnej krajiny.122 Je zrejmé, že 

prepojenia medzi výskumnými inštitúciami na národnej úrovni sú silnejšie ako na úrovni 

medzinárodnej. Avšak „pull effect“ môže mať pozitívny vplyv na zapojenie výskumných tímov, 

ktoré ešte nemajú skúsenosti s rámcovými programami. Koordinátor má medzi participantmi 

projektu zvláštne postavenie. Musí monitorovať plnenie povinností participantov projektu 

podľa grantovej zmluvy, ktorá zahŕňa aj povinnosti participantov ohľadom IPR, diseminácie 

a exploatácie výsledkov projektu. 

Problém s koordináciou projektov je všeobecný problém nových členských krajín. Takmer 

všetky krajiny EÚ12 (okrem Cypru a Maďarska) sú zoradené na konci rebríčka. Dokonca aj 

Slovinsko ako inak celkom úspešná krajina, sa ocitlo na chvoste porovnania. Slovensko 

koordinovalo 40 projektov, čo predstavuje podiel 8,02%, avšak až 14 z nich sú CSA-SA 

projekty, t. j. nevýskumné projekty (tzv. podporné akcie). V ďalších 17 projektoch bol 

slovenský participant koordinátorom v špecifickom programe Ľudia. Iba v 9 prípadoch 

koordinovalo Slovensko výskumný projekt. 

 
119 Participation of EU13 countries in FP7 
120 Participation of EU13 countries in FP7 
121 V tejto časti ide primárne o špecifické programy Spolupráca, Kapacity a Euratom.  
122 European EU Member States in the 7th Framework Programme: Analysis, Evaluation, 
Recommendations.   
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Najčastejšie boli koordinátormi v projektoch veľké krajiny EÚ ako Veľká Británia, Nemecko, 

Francúzsko, Španielsko a Taliansko, ktoré koordinovali až 15 470 z celkového počtu 25 183 

projektov. Izrael spolu s Veľkou Britániou a Švajčiarskom mali najlepší podiel koordinátorov 

na počet participácií. V absolútnom počte dominovali inštitúcie z Veľkej Británie, ktoré 

koordinovali každú piatu účasť v projektoch 7. RP.  

Nízka koordinačná aktivita inštitúcií z krajín EÚ13 je pripisovaná nedostatočným technickým 

a manažérskym koordinačným kapacitám a slabými manažérskymi schopnosťami.123 Z EÚ 

projektov sa stali veľké alebo veľmi veľké projekty s mnohými partnermi organizovanými 

v konzorciách. Vyžadujú čoraz zložitejšie a sofistikovanejšie riadiace schopnosti a znalosti, 

ktoré tí, ktorí prídu neskôr, len ťažko môžu získať a dobehnúť tak konkurenciu z vedecky 

vyspelejších krajín. Práve opakovaná účasť pomôže zlepšiť koordinačné schopnosti.124 

Dôvody nízkej koordinácie projektov z krajín EÚ12 sú teda rôzne. Medzi základné je tak možné 

zaradiť najmä: 

Nedostatočné inštitucionálne kapacity. V špecifických programoch zameraných primárne 

na kooperáciu125 bol priemerný počet participantov v jednom projekte 17, ale vyskytovali sa 

aj podstatne väčšie projekty s viac ako 20 participantmi. Koordinovať takéto projekty, ktoré 

tvoria partneri z rôznych sektorov, z rôznych geografických, ale aj mentálnych prostredí, si 

vyžaduje značné skúsenosti a zároveň aj administratívne a inštitucionálne kapacity. 

Koordinácia a riešenie projektov 7. RP zahŕňala aj určitú mieru administratívnej náročnosti (aj 

keď neporovnateľnú voči štrukturálnym fondom EÚ). Nízka kvalita koordinátorov prehlbuje 

nízku účasť krajín EÚ13 v RP. Problémom je, že práve v nových členských krajinách a zvlášť 

na Slovensku, až na pár výnimiek, takéto kapacity neboli systematicky budované 

a administratívu projektu zväčša zabezpečovali samotní vedci. Nedostatok skúseností 

s riadením projektov na inštitucionálnej úrovni sa javí ako zásadný faktor získavania 

projektov. S výnimkou Estónska a Maďarska, nebolo možné, aby inštitúcie EÚ10 (EÚ12 bez 

MT a CY) dosiahli vysokú úspešnosť ak boli koordinátorom projektu. Vo všeobecnosti platí, že 

čím viac projektov výskumná organizácia rieši, tým viac majú jej pracovníci (nie len výskumníci, 

ale aj manažéri) skúseností so zapájaním sa do výziev a s implementáciou projektov, pričom 

sme zistili výrazný rozdiel medzi novými a starými členskými krajinami EÚ (graf 32). V EÚ12 

pripadá v priemere na jednu výskumnú organizáciu 3,49 participácií, avšak v EÚ15 je to až 

5,15. Slovensko je v tomto porovnaní druhou najhoršou krajinou EÚ v priemere s 2,60 

participáciami na jednu inštitúciu. Najviac participácií zaznamenali Izrael (6,80), Grécko (6,40) 

a Švajčiarsko (5,82).  

 
123 Participation of the Central and Eastern European EU Member States in the 7th FP 
124 Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States 
125 Z tohto porovnania sme vylúčili špecifické programy People (priemerný počet partnerov 
 4,80) a Ideas (1,60), keďže v nich nie je princíp partnerstva povinnou podmienkou.  
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Skúsenosti s hodnotením evaluátorov. Hodnotenie manažmentu projektu a administratívnych 

kapacít koordinátora patrilo medzi 3 základné kritériá hodnotenia evaluátormi. Nakoľko 

hodnotenie kvality a efektívnosti projektového riadenia zohráva pri hodnotení projektového 

návrhu rozhodujúcu úlohu, nízku úspešnosť väčšiny krajín EÚ12 v prípade koordinácie 

projektu je možné hodnotiť ako indikátor značne slabých manažérskych schopností. 

Skúsenosti s riešením a koordináciou projektov z predchádzajúcich výziev poskytujú 

výskumným organizáciám z EÚ15 nespornú výhodu. To si často uvedomovali aj slovenskí 

vedci a niekedy sa dokonca stávalo, že projektovú žiadosť následne postúpili svojim kolegom 

z EÚ15, ktorí projekt koordinovali a to za účelom zvýšenia šance úspešnosti projektu.  

Európska výskumná rada (ERC) implementoval do 7. RP radikálne nové princípy jeho 

fungovania. Posilnila totiž význam excelentnosti a podnietila zmeny v tradičných princípoch 

podpory výskumu zo strany EÚ (podpora jednotlivcov vs. organizácií, nenávratnosti výdavkov, 

žiadne osobitné alokácie na jednotlivé oblasti výskumu a podpora základného vs. 

aplikovaného výskumu). ERC modifikovala definíciu európskej pridanej hodnoty v oblasti 

podpory výskumu (navyše medzinárodnej spolupráce a hospodárskej súťaže na európskej 

úrovni) a delegovala formulácie stratégií a ich vykonávanie na externých účastníkov.126 ERC 

granty dokázali podstatne zvýšiť celkovú výšku príspevku EK, ako aj výšku príspevku EK 

na jednu účasť. Z grafov 34 a 35 je zrejmé, že ERC granty tvoria v krajinách EÚ15 podstatnú 

časť príspevku EK na jednu účasť. Ide o pomerne vysokú finančnú podporu (v priemere 1,5 

mil. € / projekt), pričom túto podporu získa iba jeden príjemca, čo však významne zvýši 

priemernú výšku príspevku na jednu účasť v celom 7.RP.  

Podiel na finančnom príspevku poukazuje na úlohu participanta v projekte. V prípade, že bol 

participant projektu aj jeho koordinátorom, prípadne vedúcim pracovného balíku, alebo 

výskumnej úlohy, tak boli jeho náklady na výskum vyššie, a tým bol aj vyšší finančný príspevok. 

Finančný príspevok sa však do veľkej miery odvíjal aj od hladiny platov v konkrétnej krajine. 

Všeobecne je však možné konštatovať, že vyšší príspevok znamená aj výraznejšiu úlohu 

participanta v projekte. Najväčší podiel na finančnom príspevku EK dosiahli výskumníci 

z Izraela, Švajčiarska a Veľkej Británie. Naopak, najnižší podiel dosiahli opäť nové členské 

krajiny – Malta, Litva, Rumunsko. Slovenské výskumné tímy získali v projektoch v priemere 

4,08% z celkového finančného príspevku EK. To nás zaradilo na 23. miesto medzi krajinami 

EÚ27 a zároveň za krajiny akými sú India, Juhoafrická republika či. S tým súvisia aj zistenia, že 

Slovensko získalo iba 0,33 € na jedno vynaložené euro do rozpočtu 7.RP. V tejto návratnosti 

každého vynaloženého eura na 7. RP sme sa tak spomedzi krajín EÚ28 umiestnili na 

poslednom mieste.    

Tento ukazovateľ zároveň vymedzil rozdiel medzi novými a starými členskými krajinami EÚ. 

Zatiaľ čo staré dosiahli podiel na príspevku EK na úrovni 7,97%, tak nové len 4,66%. V tejto 

oblasti opäť dominovali asociované krajiny – Izrael a Švajčiarsko. K týmto zisteniam určite 

 
126 The European Research Council and the European research funding landscape  
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prispeli vyššie platy výskumníkov, najmä vo Švajčiarsku, ako aj fakt, že keď už výskumné tímy 

z týchto krajín idú do projektov, tak v nich hrajú dominantnú úlohu.  

Budovanie infraštruktúry, respektíve väčšie kapitálové výdavky bolo v rámci 7. RP skôr 

výnimkou, nakoľko program vo väčšine prípadov podporoval projekty, ktoré riešili výskum ako 

proces. Odhaduje sa, že pomer personálnych výdavkov (mzdy vedcov a manažment projektu) 

dosahoval približne 60% z celkového rozpočtu. Viac ako polovicu príspevku EK pre 

participanta tak tvorili personálne výdavky. Zároveň však podľa Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady k pravidlám účasti v 7.RP127 sa personálne výdavky nemohli výrazne líšiť od 

obvyklej mzdovej politiky participanta. Výskumníci z krajín EÚ12 tak za svoju prácu mohli získať 

len mzdu vo výške, ktorá je obvyklá v ich inštitúcií. Vo vysokoškolskom a štátnom sektore, 

ktorý na Slovensku pracuje s tabuľkovými platmi, bola situácia pri deklarovaní personálnych 

výdavkoch najhoršia. Taktiež pravidlá mzdovej politiky výskumníkov v Horizonte 2020 

prispievajú k nižšej motivácií výskumníkov z univerzít a verejných výskumných inštitúcií 

participovať v tomto programe. V 7. RP tak bolo bežné, že výskumník z novej členskej krajiny 

mal za tú istú prácu v tom istom projekte aj niekoľko násobne nižší plat ako jeho kolega z EÚ15 

alebo asociovaných krajín.  

Medzi priemerným ročným platom výskumníka a priemerným príspevkom EK na jednu účasť 

v projektoch 7. RP existovala určitá korelácia. Vyplýva z toho, že platy výskumníkov 

pravdepodobne tvorili relevantnú položku v rozpočtoch participantov. Výskumníci pôsobiaci 

v krajinách EÚ12 tak z projektov získavali a priori nižší príspevok EK ako výskumníci pôsobiaci 

EÚ15. Signifikantné v prístupe EK, ktorý je silne podporovaný krajinami EÚ15 je, že spôsob 

výpočtu personálnych výdavkov sa nezmenil ani v Horizonte 2020, a to napriek snahám 

nových členských krajín. 

Práve pri verejných inštitúciách, obmedzené možnosti doplnkového financovania základného 

platu v projektoch 7.RP, ale aj Horizontu 2020 odrádzajú výskumníkov z niektorých krajín EÚ13 

od participácie v tomto programe. Pretože takéto obmedzenia neboli zavedené v národných 

schémach financovania, národné zdroje sa stali pre výskumníkov atraktívnejšie. Ďalším 

aspektom súvisiacim s pomerne nízkymi mzdami v EÚ13 je pocit menejcennosti, kde partneri 

z EÚ15 sú odmeňovaní odlišne za rovnaké množstvo a kvalitu práce. To ďalej znižuje motiváciu 

výskumníkov z krajín EÚ13 participovať sa na projektoch RP. 128  

Vysoké školy a univerzity (HES) s celkový podielom 43,58% na schválenom príspevku EK boli 

najúspešnejší participanti 7. RP. Univerzity dosiahli úroveň 51 457 participácií s celkovým 

objemom príspevku EK prevyšujúcim 19,79 mld. €. Výskumné organizácie (REC) získali 26,72% 

 
127 REGULATION (EC) No 1906/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 
December 2006 laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and 
universities in actions under the Seventh Framework Programme and for the dissemination of research 
results (2007-2013), čl. 31, bod 4. 
128 Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States 
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finančného príspevku EK a 33 843 participácií. Súkromné firmy (PRC) získali o viac ako 1,1 mld. 

€ menej ako výskumné organizácie, ale majú až 42 019 participácií. Dôvodom je, že súkromné 

firmy (najmä veľké) majú vyššiu mieru spolufinancovania ako vysoké školy a výskumné 

organizácie. Podiel súkromného sektora na celkovom zazmluvnenom príspevku EK tvorí 

24,19% (graf 38). Účasť verejných inštitúcií (PUB) 4,88% a ostatných participantov (OTH) 3,31% 

je iba marginálna. 

Pre mnohé výskumné organizácie bola participácia v projektoch 7. RP jedným zo základných 

zdrojov financovania ich výskumu. Tieto inštitúcie sa do rámcových programov zapájajú zväčša 

dlhodobo a tvoria úspešné konzorciá. Najúspešnejšou výskumnou organizáciou v 7. RP je 

francúzsky Centre National de la Recherche Scientifique, ktorý participoval v 1 554 projektoch 

a získal príspevok EK vo výške viac ako 798 mil. €.  

Medzi výskumnými inštitúciami bola na Slovensku najúspešnejšia Slovenská akadémie vied 

s celkovým príspevkom 17,27 mil. € (93 participácií), pričom sa umiestnila medzi všetkými 

výskumnými organizáciami na 105 mieste. V tomto prípade však ide o agregované čísla 

za všetky ústavy, keďže SAV ako taká (Úrad SAV) participovala len v 14 projektoch. Každý z jej 

ústavov má totiž vlastnú právnu subjektivitu, a v 7. RP tak každý ústav vystupoval jednotlivo. 

V takomto prípade bol najúspešnejšou slovenskou výskumnou inštitúciou Ústav informatiky 

SAV s 8 účasťami a 2,37 mil. € príspevku EK.  

Najúspešnejšou univerzitou z pohľadu výšky príspevku EK bola britská University of Oxford, 

ktorá získala 465,84 mil. €. Z pohľadu počtu participácií to bola britská University of 

Cambridge s celkovým počtom participácií 768. Na Slovensku to bola Univerzita Komenského 

v Bratislave, ktorá participovala v 28 projektoch a získala príspevok EK vo výške 4,36 mil. €. 

Medzi všetkými univerzitami skončila na 495 mieste.  

Španielsky ATOS so 143 účasťami bol najaktívnejší medzi súkromnými spoločnosťami, avšak 

z pohľadu príspevku EK to bol nemecký SAP so 74,55 mil. €. Najaktívnejšou firmou 

na Slovensku bol VUJE a.s. s 13 projektmi, avšak z pohľadu príspevku EK bola najúspešnejšou 

spoločnosťou Ardaco, a.s., ktorá získala viac ako 3,93 mil. € príspevku EK (348. miesto medzi 

súkromnými firmami).  

Britský United Kingdom Research and Innovation (172,80 mil. € a 464 participácií) bol 

najúspešnejší medzi verejnými inštitúciami, pričom medzi ostatnými organizáciami to bola 

Európska vedecká nadácia (European Science Foundation – ESF), ktorá tieto finančné 

prostriedky ďalej rozdelila na podporu projektov v rámci vlastných výziev. Zo slovenských 

verejných organizácií bol najúspešnejší Národný ústav reumatických chorôb (515 tis. €), 

a medzi ostatnými organizáciami Mladí vedci Slovenska (600 tis. € a 1 účasť).129 

Participácia v projektoch s najúspešnejšími organizáciami v 7. RP priniesla okrem kvalitného 

výskumu ešte aj zvýšenie miery úspešnosti pri hodnotení projektov. Na tento fakt poukázali 

 
129 Slovenským výskumným organizáciám v 7.RP sa podrobnejšie venuje kapitola 4.   
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v Technologickom centre Akadémie vied ČR130. V prípade participácií slovenských 

výskumných tímov v konzorciu s niektorou inštitúciou z TOP10 sa úspešnosť v hodnotení 

zvýšila až o 6%.  

 

Výstupy projektov 7.RP 

V rámci projektov 7. RP bolo k novembru 2015 vyprodukovaných viac ako 165 tis. publikácií 

s najvyšším počtom v rámci programu Myšlienky a témach Health a ICT programu 

Spolupráca. Projekty ERC (program Myšlienky) produkovali a diseminovali najviac vedeckých 

poznatkov a mali najväčší dopad na celosvetový výskum v najprestížnejších časopisoch. 

Porovnateľne vysoký počet publikácií na projekt v programe výskumná infraštruktúra môže 

byť vysvetlený vysokým počtom výskumníkom využívajúcich tieto infraštruktúry, ktorí uviedli 

túto skutočnosť vo svojich publikáciách.131 

K 14. 10. 2019 bolo evidovaných celkovo 270 458 publikácií podporených v rámci projektov 

7. RP. Väčšina publikácií vyšla v kvalitných vedeckých periodikách. Takmer 30% publikácií 

vyšlo vo vydavateľstvách USA, štvrtina vo Veľkej Británii a niečo cez 9% v Holandsku. Iba cca 

5,8% publikácií vyšlo v najväčšej európskej krajine – Nemecku, 1,5% vo Francúzsku a 1,6% 

vo Švajčiarsku. Viac ako 80% publikácií predstavovali recenzované články. 

Najvyšší počet publikácií dosiahli participanti z Veľkej Británie (18,18% zo všetkých publikácií). 

V tejto krajine sa zároveň nachádza násobne viac vydavateľov kvalitných vedeckých časopisov 

ako v ostatných európskych krajinách. V roku 2020 sa z celoeurópskeho pohľadu dostali medzi 

TOP10 univerzít sveta iba univerzity z tejto krajiny (University of Oxford, University of 

Cambridge a Imperial College London), pričom University of Oxford skončila dokonca na 

prvom mieste a University of Cambridge na treťom mieste rebríčka.132 Túto krajinu je tak 

možné právom označiť za „vlakovú loď“ európskej vedy. Druhý najvyšší počet publikácií 

dosiahli organizácie z Nemecka (13,82% celkový podiel) a tretí z Francúzska (10,76%). 

Slovensko sa umiestnilo piate od konca s celkovým orientačným počtom publikácií  504 

(0,19% podiel). Krajiny EÚ12 tak dosiahli výrazne nižší celkový počet publikácií z dôvodu ich 

nižšej participácie v schválených projektoch.                       

V rámci ochrany duševného vlastníctva bolo evidovaných 5 837 ochranných záznamov ako 

patenty, licencie, registrované dizajny, požiadavky na patentovú kooperáciu, ochrany značiek 

a úžitkové vzory. S takmer 82% podielom dominovali patenty (4 772 záznamov). Najviac 

patentov bolo podaných nemeckými organizáciami (696 prípadov, 14,6% podiel), nasledovala 

 
130 Rating collaborative excellence as a factor influencing the European Added Value.  
131 Ex-Post-Evaluation of the 7th EU FP (2007-2013).  
132 World University Rankings 2020 
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Veľká Británia (603 prípadov, 12,6% podiel) a Francúzsko (498 prípadov, 10,45% podiel). 

Slovensko sa s prepočítanými 11,81 patentmi (0,25% podiel) umiestnilo siedme odzadu. 

Pri hodnotení počtu publikácií vyprodukovaných v rámci 7. RP na celkový počet výskumníkov 

krajiny bol najúspešnejšou krajinou Cyprus (0,403 publikácie/výskumníka), nasledovalo 

Švajčiarsko (0,196) a Holandsko (0,183). Najmenej úspešnou krajinou bola z tohto pohľadu 

Litva (0,026 publ./výskumník), Rumunsko (0,029), Luxembursko (0,029) a Slovensko (0,030). 

Tieto krajiny sa umiestnili výrazne pod priemerom EÚ12. V krajinách EÚ15 pripadol na 

jedného výskumníka dvojnásobný počet publikácií oproti krajinám EÚ12. 

Najúspešnejšími krajinami v počte patentov na tisíc výskumníkov boli krajiny ako Belgicko 

(4,68 patentu na tisíc výskumníkov), Estónsko (4,41) a Cyprus (3,59), najmenej úspešné boli 

Malta (0,44 patentu/tis. výskumníkov), Luxembursko (0,60) a Litva (0,60). Slovensko sa 

umiestnilo na 24. mieste medzi krajinami EÚ27 (0,70 pat./tis. výskumníkov), opäť výrazne pod 

priemerom EÚ12. V tomto ukazovateli nebol medzi krajinami EÚ12 a EÚ15 zaznamenaný 

veľký rozdiel.   

Zaujímavé porovnanie poskytuje prepočet počtu publikácií na počet participácií 

v implementovaných projektoch 7. RP. Ide o orientačný prepočet počtu publikácií/projekt 

rovným dielom medzi všetkých partnerov projektu, čo však neodráža ich skutočné autorstvo 

na publikácii. Avšak aj takéto umelo vytvorené, hrubé porovnanie výkonnosti krajín nám 

poskytuje určitý pohľad na publikačnú aktivitu jednotlivých krajín. 

Najúspešnejšou krajinou bol z tohto pohľadu Izrael s 3,55 publikáciami na jednu účasť 

v projekte, Švajčiarsko (2,94) a Veľká Británia (2,69). Najhoršie dopadla Malta (0,26), 

Luxembursko (0,55) a Litva (0,71). Slovensko sa umiestnilo na 27. mieste s 1,01 publikáciami 

na účasť. Toto porovnanie poukazuje na značný rozdiel medzi kvalitatívnou výkonnosťou 

výskumu medzi krajinami EÚ15, ktoré zaznamenali 2,02 publikácie na účasť, a krajinami EÚ12, 

ktoré boli schopnú vyprodukovať iba 1,27 publikácie na účasť. 

Pri hodnotení počtu patentov na počet participácií sa ako najúspešnejšie javí Poľsko (80,47 

patentov na tisíc participácií v projektoch), Izrael (73,89) a Švajčiarsko (52,21). Na posledných 

miestach skončila Malta (2,5), Cyprus (9,6) a Luxembursko (11,2). Slovensko sa umiestnilo na 

22 mieste (23,6 patentov/tis. participácií).  

Slovenská republika v 7.RP 

Celková participácia slovenských inštitúcií v 7. RP dosiahla úroveň 499 participácií. Celkový 

finančný príspevok EK predstavoval 76 522 334,88 €, pričom celkový rozpočet slovenských 

participácií bol 110 586 967,80 €. Celkový rozpočet projektov so slovenskou účasťou dosiahol 

3 139 241 885 € a príspevok EK 1 877 724 885 €. Ako už bolo uvedené, tak podiel slovenských 

participantov na celkovom finančnom príspevku EK v projektoch s našou účasťou bol len 
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4,08%, čo nás radí na posledné miesta medzi krajinami EÚ a výrazne pod priemer nielen krajín 

EÚ15, ale aj EÚ12. Teda ak aj sme súčasťou projektov, tak v nich hráme tretie husle.  

Najúspešnejším rokom pre slovenských výskumníkov bol z pohľadu celkového príspevku EK 

rok 2012 v ktorom bolo zazmluvnených 14,13 mil. €. Z pohľadu počtu participácií to bol rok 

2008, kedy bolo zazmluvnených 95 participácií (12,01 mil. €). Po roku 2008 došlo k poklesu 

najmä čo sa týka počtu projektov, ako aj finančného príspevku EK, avšak v rokoch 2011 a 2012 

došlo k opätovnému výraznému nárastu najmä výšky celkového príspevku EK. Existujú však 

predpoklady, že vplyv na to malo najmä vyhlásenie prvých výziev z Operačného programu 

Výskum a vývoj (2007-2013), na ktorý sa slovenskí vedci v tom čase výrazne zamerali.  

Úspešnosť slovenských výskumných organizácií pri získavaní projektov dosiahla 18,40% 

a pri získavaní príspevku EK to bolo 10,56%. V úspešnosti počtu participácií sme boli tesne 

nad priemerom EÚ12, avšak z pohľadu príspevku EK pod priemerom EÚ12. Ani v jednom 

ukazovateli sa nám nepodarilo dosiahnuť priemer EÚ.133  

Z geografického hľadiska, ako aj typu organizácie sa však úspešnosť slovenských výskumníkov 

výrazne odlišovala. V oblasti príspevku EK boli najúspešnejšie inštitúcie z Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TNSK) s 23,97% pred Trnavským krajom (TTSK) – 19,50% a Košickým 

krajom (KSK) – 13,39%. Len 6,22% úspešnosť však dosiahli výskumníci z Prešovského kraja 

(PSK). V oblasti participácií je najúspešnejší TTSK s 29,71% pred NSK (19,64%) a BSK 

(18,82%). Najmenej úspešní sú výskumníci z BBSK, PSK s TNSK v ktorých je v priemere 

úspešná len každá 7 žiadosť.  

Z pohľadu typov inštitúcií boli najúspešnejšie súkromné firmy, ktoré dosiahli 34% podiel na 

príspevku EK, nasledovali univerzity (32,7%) a výskumné organizácie (27,5%). V oblasti 

samotných participácií dosahujú opäť najvyššiu úspešnosť súkromné firmy (31,7%) pred 

univerzitami (30,5%) a výskumnými organizáciami (25%). Najnižšiu úspešnosť mali verejné 

organizácie, ktoré získali 3,4% príspevku EK a 7,3% participácií.134 Úspešnosť slovenských 

firiem je prekvapujúca. Na úrovni celého rámcového programu boli totiž najúspešnejšie 

univerzity so 43,5% podielom na príspevku EK, nasledovali výskumné organizácie (26,7%) 

a súkromné firmy (24,2%). Obdobne pri počte participácií boli najúspešnejšie univerzity s 37% 

podielom na celkovom počet participácií, druhý najväčší počet participácií však dosiahli 

súkromné firmy (30%) a nasledovali výskumné organizácie (24,4%). To potvrdzuje vysokú 

angažovanosť a záujem podnikateľského sektora o riešenie úloh aplikovaného výskumu 

a vývoja pre potreby priemyselnej praxe. Naopak, oproti výsledkom celkového rámcovému 

programu výrazne zaostávajú slovenské univerzity. Vplyv na to môže mať aj spôsob 

odmeňovania výskumníkov v projektoch 7.RP.  

Podpora excelentnej európskej vedy bola cieľom všetkých rámcových programov. Zároveň to 

bola aj podpora spolupráce medzi jednotlivými členskými, ale aj asociovanými krajinami. V 7. 

 
133 Viac informácií k celkovej úspešnosti je v kap. 3.1.6. 
134 N/A sa používa pri ERC projektoch.  
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RP však došlo k posilneniu financovania excelentnosti na úkor spolupráce. Vznikol nový 

špecifický program IDEAS zameraný na ambiciózny, hraničný výskum, ktorý riadila European 

Research Council (ERC). Zároveň bolo získanie takéhoto projektu veľkou prestížou medzi 

samotnými vedcami. Vedci pôsobiaci na Slovensku však získali iba jeden ERC projekt.135  

Špecifický programu Spolupráca bol v najväčšej miere využívaný slovenskými výskumnými 

tímami.  Dosiahli sme v ňom 295 participácií a celkový príspevok EK viac ako 48,29 mil. €. 

V špecifickom programe Kapacity sme zaznamenali 106 participácií v projektoch s celkovým 

finančný príspevkom EK viac ako 14,07 mil. €. V rámci programu Ľudia to bolo viac ako 11,30 

mil. € pri 70 participáciách a v najmenšom programe Euratom bolo zaznamenaných 27 

participácií s príspevkom EK 1,68 mil. €. Najlepšie sme tak využili práve najväčší z programov, 

ktorý slovenským vedcom poskytol v priemere aj najvyšší príspevok EK na jeden projekt 

na úrovni takmer 164 tis. € oproti priemeru v Euroatome 62 tis. € na účasť.  

Špecifické programy – Spolupráca a Kapacity sa ďalej širšie rozdeľovali na jednotlivé 

tematické oblasti, ktoré disponovali vlastnými internými mechanizmami výberu projektov a 

vlastným rozpočtom. V programe Spolupráca, z pohľadu absolútnych čísiel, sme 

najúspešnejšie využívali možnosti v tematickej oblasti Informačné a komunikačné technológie 

(IKT) s celkovým počtom 64 participácií a príspevkom EK na úrovni 11,11 mil. €. V oblasti 

nanovied, nanotechnológií, materiálov a nových výrobných technológií (NMP) to bolo 44 

participácií s celkovým príspevkom EK 8,56 mil. €. Za tematickú oblasť Space sme získali 27 

participácií a príspevok EK 7,24 mil. €. Veľmi slabo sme využili možnosti tematickej oblasti 

Security (3 participácie s príspevkom EK 53 tis. €). Vzhľadom na štruktúru a potenciál 

slovenskej vedy je možné považovať aj účasť v tematických oblastiach Zdravie a Energia za 

veľmi nízku, a to tak vzhľadom na celkový počet participácií, ako aj na objem príspevku EK.  

V programe Kapacity využili slovenskí vedci relatívne dobre možnosti tematickej oblasti 

Výskum a vývoj v prospech malých a stredných podnikov (29 participácií a príspevok EK 3 mil. 

€) a Výskumných infraštruktúr (26 participácií a príspevok na takmer 2 mil. €). 23 participácií 

sme zaznamenali aj v tematickej oblasti Znalostné regióny. V rámci tematickej oblasti 

Výskumný potenciál konvergenčných regiónov sme evidovali iba 4 participácie, avšak 

s najvyšším príspevkom EK v rámci programu Kapacity viac ako 4,87 mil. €. Prirodzene aj 

z dôvodu malého počtu a nízkej alokácie výziev bol najnižší príspevok zaznamenaný v rámci 

tematických oblastiach Koherentné stratégie rozvoja výskumu a Medzinárodná spolupráca.     

Slovenská participácia odráža z geografického hľadiska rozdelenie krajiny na existujúce dve 

akademické centrá VaV - Bratislava a Košice. Až 50% slovenských výskumných kapacít sa 

nachádza v regióne Bratislavy a z toho dôvodu tu bolo alokovaných až 57,92% všetkých 

participácií a 57,58% príspevku EK. Región Košíc dosiahol 60 participácií (12,02%) a získal viac 

ako 12,27 mil. € (16,05%). Toto rozdelenie reflektuje lokalizáciu veľkých univerzít, ústavov SAV, 

 
135 Jedná sa o projekt vedca Jána Tkáča z Chemického ústavu SAV s názvom Electrochemical LEctin and 
glycan biochips integrated with NAnostructures (ELENA).  
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ale aj silnejšieho firemného sektora. Logicky, najmenej projektov 7. RP tak bolo riešených v 

Prešovskom (9 participácií) a Trenčianskom (4 participácie) kraji. Zaujímavosťou tu je, že ani 

jeden projekt v týchto krajoch neriešia univerzity. 

Ako už bolo naznačené, Slovenská republika sa z hľadiska sektorového rozdelenia participácií 

v 7. RP líši od priemeru EÚ27. Na Slovensku totiž dominoval súkromný sektor, ktorý získal až 

34,38% finančného príspevku EK (23,31 mil. €). To je až o 9,65% viac ako európsky priemer 

a o 10,18% viac ako údaje za celý 7. RP. Zreteľná bola pomerne nízka participáciu slovenského 

vysokoškolského sektora (HES), hoci v absolútnych číslach ide o takmer identický počet 

participácií ako súkromný sektor (152 vs. 154). Slovenské VŠ tak získali 32,69% príspevku EK, 

čo je o 9,76% menej, ako je európsky priemer a o 10,89% menej ako celý 7. RP. 27,52% 

finančného príspevku EK získali slovenské výskumné organizácie, čo približne zodpovedá 

priemeru EÚ27 (27,30%) a je to o 0,78% menej ako údaje za celý 7. RP (26,74%). 

V slovenských podmienkach boli najúspešnejšie najmä ústavy SAV a rezortné výskumné 

ústavy. Z pohľadu ľudského potenciálu vyjadreného počtom výskumných pracovníkov vo FTE 

dosiahli výskumné organizácie v podstate svoje možnosti. Takmer dvojnásobne však prekročil 

svoje možnosti podnikateľský sektor, ktorý disponoval len 18,52% celkových ľudských 

výskumných kapacít. Sektor VŠ, ktorý disponoval až 57,20% všetkých ľudských kapacít, mal 

podiel na úrovni 32,69% a v priemere tak vo vysokoškolskom sektore na jednu účasť pripadá 

až takmer 64 výskumníkov. Pri výskumných organizáciách je to 24 výskumníkov a pri 

súkromných firmách 20.  

Úspešnosť súkromného sektora, ktorý vzhľadom k svojmu potenciálu tak dvojnásobne využil 

možnosti, ktoré 7. RP priniesol, je zrejmá. Vysokoškolský sektor tieto príležitosti využíva len o 

niečo viac ako polovicu a výskumné organizácie približne dosahujú potenciál, ktorý majú 

vzhľadom na počet výskumníkov. Vyššiu participáciu súkromných firiem možno vysvetliť troma 

základnými dôvodmi: 

• vyššia flexibilita pri odmeňovaní zamestnancov, a tým aj vyššie platy výskumníkov 

participujúcich v projektoch, ktoré sa tak môžu priblížiť platom ich západoeurópskych 

kolegov; 

• menšie možnosti na získanie financovania vlastného výskumu z národných zdrojov 

a zo štrukturálnych fondov EÚ, čo nútilo firmy hľadať iné možnosti financovania. Tento 

faktor zároveň menej zaťažoval pracovníkov firiem náročnou implementáciou projektov 

EŠIF a poskytol im väčší časová priestor na prípravu projektov 7. RP;  

• priame možnosti využitia výsledkov výskumu v aktivitách firiem, a to najmä pri slabom 

manažovaní transferu technológií na univerzitách a vo výskumných organizáciách.  

Žiadna zo slovenských výskumných organizácii nebola vo svojom sektore zaradená medzi TOP 

100 v 7. RP. Ak by sme použili agregované čísla za všetky ústavy SAV, tak táto organizácia by 
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sa zaradila medzi prvých 200 výskumných organizácii. Keďže však každý z ústavov SAV má 

svoju vlastnú právnu subjektivitu, tak z pohľadu EK nevystupuje SAV ako jedna inštitúcia 

(okrem projektov, ktoré implementuje ako celok). Univerzita Komenského v Bratislave bola 

našou najúspešnejšou vysokou školou, ktorá získala príspevok EK vo výške 4,36 mil. €. 

Celosvetovo medzi všetkými univerzitami jej patrilo 495 miesto. Druhou najúspešnejšou 

z hľadiska výšky príspevku EK je Technická univerzita v Košiciach (3,84 mil. €), nasledovaná 

Žilinskou univerzitou v Žiline (3,79 mil. €) a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (3,51 

mil. €). Ide o naše najväčšie a historicky etablované univerzity a tak sa ich umiestnenia v rámci 

Slovenska dali očakávať. Do najväčšieho počtu projektov bola zapojená aj Slovenská technická 

univerzita v Bratislave (31), za ktorou nasledovala Univerzita Komenského v Bratislave (28), 

Žilinská univerzita v Žiline (23) a Technická univerzita v Košiciach (18). Z pohľadu úlohy 

v projektoch (na základe podielu príspevku EK) bola najúspešnejšou Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach (11,91%), nasledovala Žilinská univerzita v Žiline (9,19%), Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici (7,00%) a Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 

v Košiciach (6,59%).  

Na Slovensku pôsobí celkovo 20 verejných vysokých škôl, 3 štátne vysoké školy, 12 

súkromných vysokých škôl a 5 pobočiek zahraničných vysokých škôl. Kvalita výučby je priamo 

úmerná kvalite výskumu. Z celkového počtu 35 univerzít a vysokých škôl participovalo 

v projektoch 7. RP len 15. Z troch štátnych vysokých škôl boli zapojené dve z nich. Z 20 

verejných je to 12. Súkromné vysoké školy majú v projektoch 7. RP jednu účasť, pričom aj ich 

záujem o účasť bola veľmi nízka, keď len 5 z nich sa vôbec pokúsilo zapojiť do konzorcií, ktoré 

podali celkovo 8 žiadostí. Nezáujem viacerých slovenských VŠ o zapojenie sa do 7. RP tak iba 

potvrdzuje nízku kvalitu výskumného a vzdelávacieho procesu veľkého počtu vysokých škôl na 

Slovensku.     

Slovenská akadémia vied a jej ústavy jednoznačne dominovali v úspešnosti 7. RP medzi 

výskumnými organizáciami. Z pohľadu EK je každý z ústavov SAV samostatný právny subjekt, 

takže samotné predsedníctvo SAV získalo len 14 participácií (príspevok EK viac ako 3,3 mil. 

€). Avšak SAV ako celok bola najúspešnejším slovenským participantom 7. RP či už z pohľadu 

príspevku EK (17,27 mil. €), alebo počtu participácií (93). Ústav informatiky SAV bol jej 

najúspešnejším ústavom (2,37 mil. € pri 8 participáciách), nasledovalo Biomedicínske centrum 

SAV (2,00 mil. € a 10 participácií) a Chemický ústav SAV (1,85 mil. € a 4 participácie). 

Medzinárodné laserové centrum (680 tis. € a 5 participácií) a Národné lesnícke centrum (617 

tis. € a 4 participácie) boli najúspešnejšie organizácie mimo SAV. Z pohľadu podielu 

na príspevku EK, a teda aj úlohe v projekte bol najúspešnejším Ústav genetiky a 
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biotechnológií rastlín SAV (43,25%)136, Sociologický ústav SAV (18,49%) a samotné 

predsedníctvo SAV (Úrad SAV) (15,93%).  

Súkromné firmy využívajú príležitosti 7.RP v oveľa väčšej miere ako vysoké školy a výskumné 

organizácie. Aspoň do jedného projektu sa zapojilo 96 slovenských firiem, pričom celkový 

počet participácií dosiahol zapojenie v 135 projektoch. Ardaco, a.s. bola najúspešnejšou 

firmou v objeme získaného príspevku EK, nakoľko získala viac ako 3,93 mil. € pri 7 

participáciách. Ak nepočítame so SAV ako jednou inštitúciou, tak zo všetkých slovenských 

organizácií zapojených do 7. RP bola táto spoločnosť v objeme získaných finančných 

prostriedkov na 2. mieste, pričom je potrebné podotknúť, že sa jednalo o MSP. GA Drilling, 

a. s. bola druhou najúspešnejšou (1,33 mil. €) a treťou Environmental Institute, s.r.o. 

(1,27 mil. €). Z pohľadu počtu participácií bol v projektoch najúspešnejším VÚJE, a.s. (13 

účastí), I-Europa, s. r. o. (8 participácií) a Ardaco, a.s. (7 participácií). Spomedzi všetkých 

sektorov mali súkromné firmy v priemere najvyšší podiel na príspevku EK (5,06%). Najväčší 

podiel na príspevku EK dosiahla VIA MAGNA s. r. o. (35,31%), Energy Changes s. r. o. 

(30,61%) a Progseis s.r.o. (25,13%). Ide však o firmy, ktoré boli zapojené iba do jedného 

projektu.  

Prioritou inštitúcií verejnej správy, ako aj ostatných inštitúcií (ide najmä o neziskové 

a mimovládne organizácie) nie je realizácia VaV činností a aj z tohto dôvodu bolo ich 

zapojenie v 7. RP nižšie. Z oblasti verejných organizácií bol najúspešnejší Národný ústav 

reumatických chorôb (príspevok EK 515 tis. € a 1 projekt), a Ministerstvo vnútra SR (255 tis. € 

a 3 projekty). Medzi ostatnými organizáciami to boli Mladí vedci Slovenska (600 tis. € a 1 

projekt) a Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity  (211 tis. € a 7 projektov). 

Stratégiou pre malé krajiny je budovanie ich vedeckej excelentnosti prostredníctvom 

medzinárodných sietí za účelom zabránenia izolácie v čoraz špecializovanejších odboroch 

vedy. Z uvedeného dôvodu sa malé krajiny často snažia integrovať do širšieho spektra 

medzinárodných sietí spolupráce, ktoré však môžu ohroziť hĺbku integrácie. Nakoľko veľa 

krajín EÚ13 je malých, integračné vzory v porovnaní s izolačnými vzormi zostávajú relevantné 

v ich agende politík VaV.137 Aj celý 7. RP program bol založený na dvoch princípoch – 

spolupráci a excelentnosti. Spolupráca medzi jednotlivými výskumnými organizáciami a medzi 

európskymi, ale aj mimoeurópskymi krajinami, bola základom všetkých špecifických 

programov s výnimkou ERC. V rámci 7. RP dominovali výskumné tímy z veľkých krajín EÚ15 – 

Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko a Taliansko, ktoré sú zastúpené v najväčšom 

počte projektov, či už vzhľadom na svoju veľkosť, veľkosť výskumného sektora, alebo jeho 

kvalitu. Tie tvoria aj základ väčšiny konzorcií. Napríklad Nemecko má aspoň jedného 

 
136 Vysoký podiel na príspevku vyplýva z toho, že ústav je zapojený iba v dvoch projektoch, z toho 
v jednom projekte je partnerom sám (t.j. 100% podiel) a v druhom sú zapojení iba štyria partneri (23,3% 
podiel).    
137 Segregation of EU13 Countries in EU Framework Programmes Illuminates Important Challenges for 
Cohesion Polic 
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participanta v 8 902 projektoch z celkového počtu 18 708, ktoré boli podporené. Veľká 

Británia dokonca participuje až v 10 543 projektoch s celkovým počtom participantov 18 291.  

Nadviazať a naďalej rozvíjať vedeckú spoluprácu s technologicky vyspelými 

západoeurópskymi krajinami je pre malé krajiny EÚ12 mimoriadne dôležité. Enger (2017)138 

skúmal tzv. efekt „uzavretých klubov“, či európske vysoké školy získavajú kumulatívne výhody 

z účasti v rámcových programoch EÚ a či to vedie k schváleniu projektových návrhov 

z dôvodu dominancie týchto inštitúcií vo vytvorených sieťach.  

Jeho výsledky ukázali: 

1. vyššia úroveň centrálneho sieťovania (vplyvné postavenie v spolupracujúcich sieťach 
rámcových programov) má silný pozitívny vplyv na počet žiadostí v rámci programu H2020, 
ktoré daná univerzity podá a získa. To potvrdzuje, že dobre fungujúce kontakty vo 
vytvorenej sieti (školy s mnohými vplyvnými kontaktmi) naďalej vedú a dominujú v sieťach 
participujúcich v rámcových programoch EÚ. 

2. počet výskumníkov (veľkosť) významne zmierňujú vplyv takejto silnejšej kolaborujúcej siete, 
ktorá má v pláne žiadať o grant. Efekt interakcie je spolu s udržaním si vplyvných sietí 
najsilnejším faktorom: takéto inštitúcie sú zodpovedné za koordináciu väčšinu projektov 
H2020.  

3. zvýšená úroveň schopností významne koreluje s tendenciou žiadať a získať grant. Vysoká 
vedecká produktívnosť kombinovaná s pozíciou vo vplyvnej sieti, významne ovplyvňuje 
náchylnosť uchádzať sa, aj keď nie nevyhnutne uspieť, v získaní financovania z H2020. 
Vedecká reputácia tak významne koreluje s tendenciou podať žiadosť o grant, ktorá však 
nemusí byť schválená.   

Slovenskí výskumníci dosiahli v 7. RP celkovo 499 participácií v 391 projektoch. V projektoch 
so slovenskou participáciou sme najčastejšie spolupracovali s výskumnými tímami z Nemecka 
(723 krát), Veľkej Británie (529) a Talianska (474). Relatívne kvalitná spolupráca bola aj 
s menšími krajinami EÚ15 – Holandskom (326), Belgickom (247) a Rakúskom (219). Naopak 
z analýzy vzájomnej spolupráce vyplývajú nasledovné základné fakty: 

Tabuľka 4 Intenzita spolupráce Slovenska s ostatnými krajinami 
Intenzita spolupráce Relevancia 

Orientácia na spoluprácu 

s veľkými krajinami EÚ15 

Slovenskí vedci dominantne spolupracovali najmä s veľkými, vedecky 

silnými, západoeurópskymi krajinami. Udržanie a ďalšie posilnenie tejto 

spolupráce umožní slovenskej vede lepšiu integráciu do európskych 

sietí excelentnosti, ktorá je Slovensko kľúčová pre etablovanie sa 

v európskom výskumnom priestore. 

Priemerná vedecká 

spolupráca s krajinami V4 

Paradoxne z krajín V4 sme najmenej spolupracovali s Českou republikou 

(149), pričom vzájomné väzby z obdobia federácie tu určite stále 

existujú, ale v projektoch 7.RP sme ich veľmi nevyužili. Z pohľadu účasti 

 
138 Closed Clubs: Cumulative Advantages and Participation in Horizon 2020 
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v 7.RP to skôr vyzerá, že krajiny V4 si viac konkurovali ako 

spolupracovali. 

Priemerná až veľmi slabá 

spolupráca s 

asociovanými krajinami 

Z asociovaných krajín sme mali priemernú spoluprácu so Švajčiarskom 

(154), ale s ostatnými krajinami bola spolupráca slabá až veľmi slabá. 

V prvom rade išlo o krajiny, ktoré boli v 7.RP veľmi úspešné – Nórsko a 

Izrael. 86, resp. 48 participácií v spoločných projektoch je veľmi málo. 

Vzhľadom na to, že obe krajiny patria medzi svetových technologických 

lídrov, je posilnenie tejto spolupráce nevyhnutné. Na druhej strane to 

bola slabá spolupráca s kultúrne blízkymi krajinami – aktuálne už 

členskou krajinou EÚ13 Chorvátskom (40) a kandidátskym Srbskom (28). 

Pričom obe krajiny sú zo zahraničnopolitického pohľadu pre SR kľúčové. 

Veľmi slabá spolupráca s 

pobaltskými krajinami 

Litva a Lotyšsko patrili spolu so Slovenskom k najhorším krajinám EÚ 

v 7. RP. Z toho vyplývala aj úroveň ich vzájomnej spolupráce. Pritom 

však pobaltské krajiny čelia veľmi obdobným problém ako Slovensko, 

avšak vzájomná spolupráca bola na veľmi slabej úrovni. 

Slabá spolupráca 

s postsovietskymi veľkými 

štátmi 

Slabá bola spolupráca aj s krajinami, s ktorými sme v minulosti 

dlhodobo spolupracovali ako Rusko (27) a Ukrajina (21), a v ktorých ešte 

stále existujú výskumné väzby. 

 

5.2. Slovensko v Horizonte Európa 
Rámcový program Horizont 2020 bol postavený na troch hlavných pilieroch: excelentná veda, 

spoločenské výzvy a vedúce postavenie priemyslu139. Každý z týchto pilierov pokrýva predom 

dané témy súvisiace s rozvojom EÚ v technických, vedeckých, sociálnych aj 

environmentálnych smeroch. 

Z hľadiska dlhodobých ambícií bol Horizont 2020 programom, v ktorom sa EÚ snažila cez 

rozvoj výskumu a inovácií o podporu udržateľného a progresívneho hospodárskeho rastu. 

Investovaním do riešenia globálnych problémov, či už týkajúcich sa ochrany životného 

prostredia, sociálnej inklúzie, zdravia, a iných, tak tento program prispieva do tvorby lepšej 

prognózy pre európsku budúcnosť. Učením sa na chybách predošlých európskych programov 

podobného typu, ako bol napríklad Siedmy rámcový program (7. RP) fungujúci v rokoch 2007-

2013, sa Horizont 2020 snažil zabezpečovať jednoduchší a efektívnejší prístup k financovaniu 

projektov, najmä znižovaním administratívnych obštrukcií. 

Podstatne vyšší rozpočet Horizontu 2020 značne pomohol aj slovenským vedcom a 

inovátorom, ktorí celkovo zvýšili svoju participáciu o doteraz 181 participácií viac ako v 7. RP 

(dostupné dáta k 11. 6. 2021). Celkovo však Slovensko získalo iba 137,98 miliónov €, čo je 

síce o 61 mil. € viac ako v 7. RP, no ďaleko to zaostáva za možnosťami účastí slovenských 

 
139 Stručný opis programu HORIZONT 2020  
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vedcov. Ak sa vezme do úvahy populácia či hrubý domáci produkt krajiny, Slovensko zaostáva 

aktivitou a úspešnosťou za väčšinou členských štátov EÚ. Aj keď slovenskí vedci môžu byť 

znevýhodnení silnou konkurenciou vyspelejších krajín, podpriemerné výsledky Slovenska skôr 

poukazujú na mnohé štrukturálne problémy v sektore výskumu a vývoja. Okrem podpory 

vnútroeurópskej vedeckej spolupráce sa rôzne časti Horizontu zameriavali aj na kolaboráciu 

členov EÚ s ostatnými svetovými krajinami. Celkovo sa do Horizontu zapojilo až 221 krajín a 

teritórií, z ktorých uspelo 176. 

Výskumníci a inovátori z celého sveta tak spolu riešili a riešia 35 589 projektov, do ktorých bolo 

investovaných 67,83 miliárd €, z toho 61,26 miliárd € smerovalo do členských krajín EÚ.  

Podporovaním excelentného výskumu a inovácií tak Horizont 2020 pomáha vedcom aplikovať 

kvalitné idey a budovať tak inteligentnú a inovatívnu silu Európy pri riešení globálnych 

problémov. Svojimi početnými investíciami tento program zrýchlil proces aplikovania inovácií 

do reality a pomohol upevniť Európe pozíciu inovačného lídra, čo v dlhodobej perspektíve 

prispelo k vytvoreniu priaznivých podmienok na rast ekonomickej a spoločenskej sféry 

zapojených krajín.  

  

Analýza podaných žiadostí 

Celkovo bolo podaných 296 723 projektových žiadostí s rozpočtom 550 miliárd € s celkovým 

počtom 1 096 662 účastí z čoho 964 546 (87,95%) účastí bolo z členských krajín EÚ.  Keďže 

schválených žiadostí bolo 35 589 (11,99%), 160 916 participácií (16,01%) a celkový zazmluvnený 

príspevok EÚ predstavuje takmer 67 miliárd €, je jasné, že program Horizont 2020 je veľmi 

selektívny a snaží sa podporovať len excelentný výskum.  

Najviac žiadostí bolo podaných krajinami EÚ15. Najviac participácií v žiadostiach zaznamenalo 

Španielsko (122 119) pred Talianskom (120 869) a Nemeckom (117 213). Z hľadiska 

požadovaného príspevku EÚ to bol Nemecko (65,87 mld. €), Veľká Británia (60,21 mld. €) 

a Taliansko (60 mld. €). 

Slovensko je v tomto poradí na 23. mieste spomedzi krajín EÚ s celkovým počtom 4 893 účastí 

v žiadostiach, čo je hlboko pod priemerom EÚ28 – 34,4 tis. účastí na krajinu a požadovanými 

2,08 mld. € (priemer EÚ28 predstavuje 17,59 mld. €). 

Najvyššiu úspešnosť v Horizonte 2020 z pohľadu výšky získaného príspevku malo Belgicko, 

ktorému sa podarilo získať až 15,64% žiadaných financií. Nasledovalo Švajčiarsko (15,30%) 

a Nemecko (15,14%). Pri hodnotení počtu účastí bolo najúspešnejšie Belgicko (17,27%). Ďalej 

nasleduje Švajčiarsko (16,45%) a Francúzsko (18,30%). Tieto krajiny sú známe kvalitným 

výskumom a technologickou vyspelosťou, ktoré sú dôležitým predpokladom pre prípravu 

kvalitných projektových žiadostí. Nadpriemerná úspešnosť týchto krajín mohla vytvoriť väčší 

konkurenčný tlak na menej rozvinuté krajiny akou je aj Slovensko.  
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Slovensko uspelo s 12,14% účasťami, pričom sa však slovenským vedcom podarilo získať iba 

6,26% z požadovaného finančného príspevku. Európsky priemer úspešnosti účastí je 14,03% 

a 11,95% z navrhovanej výšky finančného príspevku. V kvantitatívnej úspešnosti žiadostí sa 

teda Slovensko približuje európskemu priemeru, avšak, vo výške získaných financií z celkového 

požadovaného príspevku je už Slovensko výraznejšie pod priemerom EÚ. Podporované sú 

teda projekty s nižšími rozpočtami, čo môže naznačovať, že väčšina slovenských subjektov 

ešte nie je pripravených na vysoko profilový výskum. Z hľadiska úspešnosti zaostávajú nové 

členské krajiny za tými starými. Zatiaľ čo pri účastiach je ich úspešnosť 12,16% oproti 14,24%, 

tak pri žiadanom príspevku EÚ je to už výraznejšie – 8,45% oproti 12,23%.  

Graf 63 Úspešnosť podaných žiadostí 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                      Dáta: E-corda 
 

Zaujímavé je aj porovnanie krajín z hľadiska hodnotenia projektov podľa ich kvality. Teda 

podiel projektov, ktoré sa ani nedostali k odbornému hodnoteniu a boli vyhodnotené ako 

ineligible. Najvyšší podiel takýchto projektov má Rumunsko (2,02%) pred Slovenskom (1,99%) 

a Bulharskom (1,56%). Na prvých dvanástich miestach tohto porovnania sú nové členské štáty 

EÚ, teda všetky okrem Slovinska. To svedčí o tom, že inštitúcie z týchto krajín stále 

nedostatočne rozumejú rámcovým programom, resp. nedostatočne vyhľadávajú podporu 

pri písaní projektov. 

Najvyšší podiel koordinátorov na celkových účastiach v krajinách majú výskumníci z Izraela 

(37,30%), pred Veľkou Britániou (26,84%) a Dánskom (25,16%). Naopak najmenší podiel 

koordinátorov malo Rumunsko (10,15%), Grécko (10,19%) a Chorvátsko (10,99%). Podiel 

Slovenska je 18,42%, čo nás radí na 12. miesto medzi krajinami EÚ.  

Intenzita zapájania sa do výziev Horizontu 2020 rôznymi subjektmi (univerzity, výskumné 

organizácie, firmy) môže poukázať na rôzne systémy podpory VaV jednotlivých krajín. 
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Nasledovné grafy zobrazujú rozdelenie žiadaného príspevku a účastí podľa jednotlivých typov 

organizácií.  

Z pohľadu výšky žiadaného príspevku EÚ je pri sledovaní aktivity rôznych typov subjektov 

v podávaných žiadostiach v kontexte všetkých zapojených krajín vidieť určité rozdiely. 

Pri pohľade na všetky žiadosti s účasťou krajín EÚ v Horizonte 2020 sa najviac zapojili 

univerzity, ktoré žiadali celkovo 41,21% finančných prostriedkov. S 33,18% nasledovali 

súkromné firmy, ďalej výskumné organizácie (20,87%), verejné inštitúcie a ostatné organizácie 

majú podiel na úrovni 2,54, respektíve 2,21%. To je však pohľad na všetkých 221 zapojených 

krajín.  

Až 68,56% príspevku vo Veľkej Británii žiadali univerzity, čo je výrazný rozdiel oproti ostatným 

európskym krajinám. Potvrdzuje to výskumnú orientáciu britských univerzít. S 55,39% sa 

na druhom mieste umiestnili univerzity z Dánska a na treťom mieste umiestnili univerzity 

zo Švédska (55,14%). Najmenší podiel majú univerzity v Česku (13,79%), Bulharsku (17,31%) 

a Francúzsku (20,03%). Na Slovensku tvorí podiel univerzít 28,82%, čo nás medzi krajinami EÚ 

radí na 21. miesto. 

Výskumné organizácie mali najvyšší podiel vo Francúzsku (39,26%), Grécku (32,63%) 

a Portugalsku (31,58%). Naopak najnižší v Grécku (2,01%), Izraeli (2,19%) a Cypre (3,92%). 

Na Slovensku je to 10,41%. 

Najaktívnejšie boli firmy z Izraelu (58,47%), Bulharska (55,44%) a Slovenska (54,31%). 

Z pohľadu rozdelenia účastí je pri pohľade na krajiny EÚ zrejmé, že počtom účastí sa najviac 

zapojili súkromné spoločnosti (39,81%). Tie však z hľadiska výšky žiadaného príspevku dosiahli 

iba 3,18% podiel, ktorý vyplýva z vyššej miery spolufinancovania firiem v projektoch. 

Univerzity dosiahli 34,43% podiel účastí, nasledovali výskumné organizácie (18,14%), ostatné 

(4,23%) a verejné (3,17%) organizácie. To zodpovedá aj pohľadu na členské a asociované 

krajiny EÚ. Obdobne ako pri výške požadovaného príspevku, aj v počte účastí prevažovali vo 

Veľkej Británii univerzity s 58,17% podielom všetkých organizácií, nasledovali univerzity vo 

Švédsku (49,52%) a Dánsku (49,51%). Firmy dominovali pri krajinách ako Luxembursko 

(54,60%), Izrael (54,52%) a Maďarsko (52,63%), no napríklad aj pri Slovensku (46,78%). 

Obdobne ako pri požadovanom príspevku, výskumné organizácie dominovali vo Francúzsku 

(30,56%), 46,78% podiel účastí pri firmách na Slovensku, oproti 30,76% podielu slovenských 

univerzít, opäť potvrdzuje vysokú aktivitu súkromného sektora pri zapájaní sa do programu 

Horizont 2020.        

Najvyšší podiel účastí v prvom pilieri (Excelentná veda) má Veľká Británia (49,37%) 

pred Švajčiarskom (46,77%) a Dánskom (41,65%). Naopak najmenší záujem o výzvy v tejto 

časti Horizontu 2020 mali inštitúcie z Bulharska (12,90%). Zaujímavé je, že na prvých priečkach 

v účasti v prvom pilieri sú inštitúcie z krajín EÚ15, Švajčiarska, Nórska a Izraelu. To opäť svedčí 

o vyššej excelentnosti týchto krajín oproti EÚ13. Podiel slovenských účastí v prvom pilieri je 

18,90%, vo vedúcom postavení priemyslu je to 23,67% a v spoločenských výzvach 47,39%. 
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Tieto výsledky poukazujú na fakt, že práve nové členské krajiny EÚ sa relatívne málo zapájajú 

do piliera Excelentná veda. Je tak nesporné, že excelentnosť výskumu v týchto krajinách 

naďalej výrazne zaostáva za kvalitou výskumu starých členských krajín. Efekt rozsiahlej 

modernizácie výskumných infraštruktúr financovaných z európskych investičných 

a štrukturálnych fondov v rokoch 2007- 2013 tak ostáva nateraz otázny. Väčšina nových 

členských krajín EÚ čerpala v období 2007- 2013 dovtedy nebývalé finančné prostriedky 

na nákup moderných vedeckých zariadení, ktorých obstaranie malo zabezpečiť dobiehanie 

krajín západnej Európy v kvalite realizovaného výskumu. Logicky sa preto očakávalo, že 

v nadväzujúcom programovom období 2014- 2020 to prinesie výrazný kvalitatívny posun 

výsledkov práce vedcov nových členských krajín EÚ. No práve predbežné výsledky zapájania 

sa a úspešnosti týchto krajín do Horizontu 2020, ktorý kladie veľký dôraz na excelentnosť 

výskumu, stále ukazujú, že tieto krajiny nedokážu plne konkurovať vedcom z krajín západnej 

Európy.  

Prepočet počtu podaných žiadostí na počet výskumníkov dáva lepší odhad angažovanosti 

výskumníkov, ktorý však nevypovedá o kvalite ich žiadostí. Môže byť očakávané, že krajiny 

s najvyšším počtom výskumníkov budú zároveň tie, ktoré podávajú najviac žiadostí a žiadajú 

o najvyšší príspevok. Najvyšší počet výskumníkov v EÚ vo FTE140 majú veľké krajiny ako 

Nemecko (407 tis.), Spojené kráľovstvo (294 tis.), Francúzsko (291 tis.), Taliansko (138 tis.) a 

Španielsko (131 tis.). Najmenej ich majú menšie krajiny, ako napríklad Malta (869.), Cyprus 

(981), Luxembursko (2,8 tis.). Pri prepočte žiadostí na výskumníka sa však poradie 

najaktívnejších krajín výrazne mení. 

O najvyšší príspevok v tomto prepočte žiadal Cyprus, ktorý na jedného výskumníka žiadal 

približne 2,78 milióna €. V porovnaní s ním Slovensko žiadalo iba 136 tisíc € na výskumníka, 

čo je 20 krát menej ako Cyprus. Za Cyprom nasleduje Malta (625 tis. €) a Estónsko (596 tis. €). 

Naopak najmenej aktívne je Poľsko, Česko a Slovensko. Z pohľadu počtu účastí na tisíc 

výskumníkov vo FTE je poradie rovnaké – Cyprus (7 116), Malta a Estónsko na prvých 

miestach. Najhoršie je na tom Poľsko a pred ním Nemecko, Francúzsko, Česko a Slovensko 

(319,68). Slovensko je tak pod oboma priemermi EÚ28. Nízke umiestnenie Nemecka 

a Francúzska  poukazuje na to, že ich vedecké kapacity nie sú priamo orientované na podporu 

z Horizontu, nakoľko majú rozvinutý silný národný systém podpory VaV.   

 

 
140FTE - Full time equivalent (slovensky: ekvivalent plného pracovného úväzku), vyjadruje 

pracovnú zaťaženosť pracovníka cez pomer počtu hodín odpracovaných jedným zamestnancom 

v pracovnom týždni ku počtu hodín plného pracovného úväzku. Pri porovnávaní počtu 

výskumníkov sme využívali priemerný počet výskumníkov v rokoch 2014-2019. 
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Graf 64 Porovnanie žiadostí krajín podľa počtu výskumníkov 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                           Dáta: E-corda, Eurostat 
 

Počet žiadostí v časovom rozložení závisí od mnohých faktorov. Organizáciám, ktoré majú 

opakovaný záujem zapojiť sa do Horizontu trvá istú dobu kým si nájdu partnerov, kým 

vypracujú žiadosť a vypracujú projektový zámer. Keďže počas jednotlivých časových období 

sú otvárané rozličné výzvy aj v rámci národných schém, niektoré obdobia sú frekventovanejšie 

na žiadosti ako iné. Samozrejme, časové obdobie podávania žiadostí závisí od termínu 

otvárania jednotlivých výziev a ich uzávierok.  

Najvyššiu aktivitu slovenských inštitúcií sme zaznamenali v roku 2015 a následne v roku 2020. 

Naopak najvyššiu výšku žiadaného príspevku EÚ sme mali v roku 2020 (374 mil. €). 

Disponibilné dáta ešte nezahŕňajú všetky čísla za rok 2021. Z porovnania je vak jasné, že 

rozdelenie slovenských aktivít v čase je viac-menej rovnomerné a nevykazuje väčšie výkyvy, až 

na rok 2018.  

Najvyšší počet žiadostí na Slovensku podali výskumné inštitúcie z Bratislavského kraja (2 556), 

čo tvorí až 52% všetkých slovenských účastí v žiadostiach. Subjekty v tomto kraji žiadali 

o príspevok 1 101 miliónov €, čo je až 52% z príspevku o ktoré žiadalo Slovensko. Druhé 

najaktívnejšie boli subjekty v Košickom kraj, ktoré žiadali 278 mil. € (13,38%) a zaznamenali 

613 účastí (12,53%). Najmenej žiadostí bolo podaných v Trenčianskom kraji, kde subjekty 

so 104 účasťami (2,13%) žiadali o druhý najnižší príspevok 81 mil. € (3,93%). Najmenej financií 

žiadali subjekty v Banskobystrickom kraji  - 69,8 mil. €, čo predstavuje 3% z celkových 

požadovaných financií za Slovensko. V tomto porovnaní sú pozorovateľné priepastné rozdiely 

v koncentrácii excelentnej vedy v regiónoch Slovenska. Kým vo veľkých mestách ako 

sú Bratislava a Košice sa sústreďujú univerzity a vedecké inštitúcie, v menších mestách je ich 

výskyt skôr zriedkavý a vo výskume skôr prevažujú súkromné firmy.    
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Podľa výšky žiadaného príspevku akademická sféra (univerzity a výskumné organizácie) 

výrazne dominovala v Banskobystrickom kraji, menej výrazne v Bratislavskom a Košickom 

kraji. Najväčší podiel na žiadanom príspevku mali univerzity v Žilinskom kraji, čo je výsledkom 

aktivít vedecky silne orientovanej Žilinskej univerzity v Žiline. Špecifikom je Prešovský kraj 

s dominanciou firiem a verejných inštitúcií a naopak extrémne nízkym zastúpením 

akademického sektora. Z tohto sektora pôsobí v kraji iba jedna, avšak pomerne veľká 

humanitne orientovaná univerzita, ktorá je paradoxne najväčším zamestnávateľom v regióne. 

Jej zapojenie do výziev Horizontu 2020 je však pomerne nízke, čo však môže reflektovať aj 

humanitnú orientáciu tejto univerzity.  

  

Graf 65 Rozdelenie žiadaného príspevku v žiadostiach podľa typu organizácie v 
jednotlivých krajoch 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                               Dáta: E-corda 
 

Rozdiely v počte účastí v regiónoch súvisia s problémami vybudovania vedeckej infraštruktúry 

na Slovensku. Nedostatok excelentného výskumu v menších mestách Slovenska môže mať 

priamy efekt na počet ľudí zamestnaných vo výskume. Mnohí pracovníci nemusia mať záujem 

koncentrovať sa do miest, a ak už záujem o mobilitu za prácou majú, je pravdepodobné, že 

odídu rovno do zahraničia. Takisto neprítomnosť vedcov v týchto menších regiónoch 

nepomáha popularizácii vedy, čím Slovensko teoreticky prichádza o potenciálne vedecké 

talenty a pracovnú silu zamestnateľnú v tomto obore. Aj kvôli slabému vedeckému 

ekosystému tak vedecká populácia na Slovensku starne a mladá sila podlieha brain-drainu 

(odchod vzdelanej vrstvy obyvateľstva do zahraničia).  
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Najaktívnejšou európskou inštitúciou je francúzsky Centre national de la recherce scientifique 

(CNRS), ktorý participoval celkovo v 9 342 projektoch a žiadal viac ako 7,5 mld. €. Za ním 

nasleduje Fraunhofer s 4,9 mld. € a taliansky CNR s 3,7 mld.. Ten je tiež druhý v počte účastí 

v projektoch. Na treťom mieste je španielska Agencia estatal consejo superior de 

investigaciones cientificas s 5 490 účasťami.  

Na Slovensku sa do Horizontu 2020 zapojilo 1 170 subjektov, ktoré zaznamenali 4 863 účastí 

v žiadostiach, ktoré boli hodnotené ako eligible. Pri sledovaní aktivity jednotlivých subjektov 

je podstatné sledovať počet účastí a výšku požadovaného príspevku.  

Prvých 10 najaktívnejších subjektov na Slovensku sú najmä univerzity. Ide o veľké organizácie, 

ktoré tak disponujú aj najväčším počtom vedecko-výskumných pracovníkov. Najaktívnejším 

subjektom na Slovensku je Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá žiadala 

o 137,68 mil. € a zároveň dosiahla aj najvyšší počet účastí (300). Okrem univerzít sa v rebríčku 

nachádzajú aj 4 firmy a dva ústavy SAV a SAV ako inštitúcia. Druhou najaktívnejšou inštitúciou 

bola Univerzita Komenského v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach.  

Participácia v projektoch 

Horizont 2020 umožňoval participovať v projektoch výskumných inštitúciám prakticky 

zo všetkých štátov sveta. Napriek tomu, že primárnym cieľom bola podpora výskumu 

a inovácií v členských štátoch EÚ, tak medzinárodná spolupráca hrala vo výzvach významnú 

úlohu. Zároveň v Horizonte 2020 participovali inštitúcie z krajín, ktoré mali rôznu úroveň 

a kvalitu výskumu a inovácií. Tento fakt je dôležité mať na zreteli, keď porovnávame účasť 

krajín v tomto programe. Dôležitými faktormi je aj výška HDP, investície do  výskumu a inovácií 

v krajine a počet obyvateľov. Okrem toho má vplyv aj historický vývoj krajiny, popularizácia 

vedy, dôležitosť vedy v rámci spoločenských a politických priorít, mobilita výskumníkov, 

prítomnosť a aktivita organizácií podporujúcich vedu a výskum, a iné. Participácie krajín je 

preto relevantné porovnávať aj na základe komplexnejších koeficientov ako sú celkový počet 

grantov a výška európskych príspevkov.  

Participácia v projektoch Horizontu 2020 na rozdiel od porovnávania účasti v žiadostiach nám 

dáva prehľad o tom, ako dokážu jednotlivé inštitúcie a krajiny pretaviť svoje nápady 

do reálnych projektov. Ako sme už uviedli, tak Horizont 2020 predstavoval mimoriadne 

konkurenčné prostredie, v ktorom sa úspešnosť získania projektu alebo finančných 

prostriedkov pohybuje na úrovni 14,03%, resp. 11,95%. To vytvára tlak tak na výskumné 

inštitúcie, ako aj na krajiny, keďže financie z Horizontu 2020 poskytovali možnosť rozvíjať 

medzinárodnú spoluprácu.  

Štatisticky najviac grantov a najvyšší príspevok EÚ získali technologicky vyspelé krajiny ako 

Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Taliansko či Holandsko. Tieto krajiny sú 

na popredných miestach aj z hľadiska veľkosti ekonomík, podľa poradia spomenutého v sekcii 

o žiadostiach. Minimálne prvých päť priečok v poradí veľkosti ekonomík sa zhoduje s krajinami 
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s najväčším objemom grantov a príspevkov. Do týchto top piatich krajín ide až 55% celkového 

rozpočtu Horizontu 2020 a až 60% príspevku EK, ktorý získali členské štáty EÚ.  

Aj keď táto korelácia by mohla naznačovať, že veľkosť ekonomík priamo súvisí 

s angažovanosťou vo  výskume a inováciách, existujú aj mnohé výnimky vymykajúce sa tomuto 

trendu. Napríklad, Poľsko síce patrí medzi väčšie európske ekonomiky z hľadiska HDP, ale 

vo výške európskeho príspevku sa umiestňuje až na pätnástom mieste z členov EÚ.  

Medzi krajinami EÚ existujú podstatné rozdiely, a to tak pri výške príspevku EÚ, ako aj pri 

počte participácií v projektoch. Najúspešnejšiemu Nemecku sa podarilo získať až 20 452 

participácií a 9,96 mld. €. Druhou najviac participujúcou krajinou je Veľká Británia, ktorá na 17 

286 participácií získala 7,8 mld. €. Tretí najvyšší príspevok 7,44 mld. € dostalo Francúzsko s 16 

874 participáciami. Španielsko napriek nižšiemu získanému príspevku (6,34 mld. €) dosiahlo 

druhý najvyšší počet participácií (18 708).    

Slovensko je hlboko pod európskym priemerom v oboch parametroch. Celkovo získalo iba 

137,98 mil. € eur na 689 participácií. V absolútnych počtoch je tak na chvoste EÚ a zaostáva 

aj za ostatnými členmi V4. Napríklad, susedné Česko dosiahlo 1 855 participácií  a získalo 

príspevok 485,32 mil. €. Menší príspevok ako Slovensko získali iba 4 členské krajiny EÚ: 

Chorvátsko, Lotyšsko, Litva a Malta. Pre lepšie porovnanie je však potrebné analyzovať krajiny 

aj podľa ich základných ukazovateľov. 

Až 68,65% získaného finančného príspevku z programu Horizont 2020 získali vo Veľkej Británii 

univerzity, pričom priemer EÚ je 37,87%. To poukazuje na skutočnosť že v UK je okrem 

vzdelávania rozvinutý aj silný univerzitný výskum. Naopak, vo Francúzsku dominujú vo 

výskume práve veľké výskumné ústavy a univerzitný výskum tam nezohráva dominantnú úlohu. 

Na Slovensku získali univerzity 34,3% z celkového príspevku EÚ pre Slovensko. Vzhľadom 

na dlhodobo kritizovaný vysoký počet slovenských vysokých škôl sa táto hodnota javí ako 

pomerne nízka. Naopak, aktivitu tu prebrali slovenské súkromné spoločnosti, ktoré získali 

40,44% príspevku EÚ, čo výrazne prevyšuje priemer EÚ (28,7%). Je otázne či tento fakt súvisí 

s prioritnou podporou aplikovaného výskumu a vývoja pre potreby priemyselnej praxe 

v ostatných rokoch na Slovensku z titulu nastavenia posledného Operačného programu 

Výskum a inovácie (resp. Operačného programu Integrovaná infraštruktúra). Ďalším 

vysvetlením by mohla byť vyššia atraktívnosť výziev Horizontu 2020 pre súkromné spoločnosti 

z dôvodu výrazne menšej byrokratickej náročnosti podávania, ako aj férovejšieho hodnotenia 

projektov, alebo možnosti uplatnenia vyšších miezd v rozpočte projektu. 

Aj z pohľadu počtu participácií boli vo Veľkej Británii najúspešnejšie univerzity, ktoré získali až 

58,04% participácií svojej krajiny, pričom priemer EÚ je za univerzity 31,82%. Opätovne, 

vo Francúzsku dominovali s 32,25% výskumné ústavy (priemer EÚ je 21,74%).  

Zo 689 slovenských participácií získali vysoké školy iba 24,53%. Na 34 slovenských VŠ tak 

pripadá 169 participácií. Takýto nízky počet participácií len potvrdzuje nízku kvalitu výskumu 

mnohých slovenských vysokých škôl. S 36,14% podielom participácií bol opäť na Slovensku 
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najaktívnejší súkromný sektor, ktorý ich získal až 249. Slovenské firmy tak prekonali aj 34,92% 

priemer súkromných spoločností porovnávaných krajín. Na slovenské výskumné ústavy 

pripadá 17,7% participácií, čo je tesne pod priemerom pre výskumné organizácie 

hodnotených krajín.  

V rámci Horizontu 2020 platí, že všetky výskumné a inovačné projekty (RIA) môžu byť 

financované až do 100% oprávnených nákladov. Pri inovačných projektoch (IA) je výška 

oprávnených nákladov 70%. Z hľadiska zdrojov financovania je preto veľmi prekvapujúce, že 

Slovensko je z členských krajín EÚ krajinou, ktorá má na projektoch v Horizonte najväčší 

percentuálny podiel financovania z iných zdrojov (29,56%). Celkový rozpočet slovenských 

participácii bol 195 881 157€, ale príspevok EÚ bol 137 981 296€. To je relatívne vysoko 

nad priemer EÚ28 percenta z iných zdrojov, ktorý je 18,95%. Najvyšší podiel na financovaní 

projektov Horizontu 2020 z príspevku EK (viac ako 90%) dosiahla Malta a Grécko. Na to môže 

mať vplyv práve vyššia účasť súkromného sektora a s tým súvisiaca účasť skôr v inovačných 

ako výskumných projektoch.  

Koordinácia projektov Horizontu 2020 si vyžaduje zvýšené odborné, časové a administratívne 

náklady. Zároveň majú koordinátori zvyčajne aj vyššie rozpočty a do veľkej miery sú práve oni 

nositeľmi ideovej myšlienky projektov. Z porovnania krajín je viditeľný najmä rozdiel medzi 

starými a novými členskými krajinami v podiele koordinujúcich inštitúcií na celkovej 

participácii. Keď až 8 z 13 z krajín EÚ13 je na posledných miestach v porovnaní. Vyšší podiel 

má len Estónsko. Najvyšší podiel na koordinácii schválených projektov dosiahol Izrael 

(42,65%), Veľká Británia (31,88%) a Dánsko (30,41%. Najmenší podiel krajiny ako Rumunsko 

(6,7%), Chorvátsko (7,28%) a Bulharsko (7,31%).    

Iba 11,03% zo slovenských participácií na projektoch je v úlohe koordinátora projektu, pričom 

priemerne v rámci EÚ28 je to až 20,65%. Zvyšných 88,97% slovenských participácií je v úlohe 

účastníka na projekte. V rámci EÚ28 najviac projektov koordinuje Veľká Británia, Dánsko a 

Írsko. Zaujímavým faktom je teda aj to, že asociované krajiny (Izrael, Island, Švajčiarsko a teraz 

už aj Veľká Británia) sú v podiele koordinátorov najúspešnejšie. 

Koordinácia projektov si okrem vyššej zodpovednosti vyžaduje aj vyššie finančné náklady. 

Analýzy príspevku EÚ nám ukazujú, že v priemere majú koordinátori v krajinách EÚ 2,73 

násobne vyšší príspevok EÚ ako partneri v projektoch. V priemere dosahujú krajiny EÚ13 vyšší 

násobok príspevku ak koordinujú projekty, ako krajiny EÚ15, a to 2,98 oproti 2,60. 

Na Slovensku je to ešte podstatne viac, a to až 4,46 násobok. Na Slovensku je tak tento rozdiel 

druhý najvyšší, po Lotyšsku. Naopak najmenšie rozdiely sú na Malte, Rumunsko a v Grécku.  

Priemerný príspevok na jeden projekt sa medzi krajinami podstatne líši. Priemerný príspevok 

na jednu izraelskú participáciu je štvornásobne vyšší ako na jednu maltskú. Zatiaľ čo priemerný 

príspevok na jednu participáciu v EÚ je 395 439€, tak v nových členských krajinách je to len 

236 827€. Ešte vyšší rozdiel je medzi koordinátormi. V priemere EÚ je to 776 447€, ale v EÚ13 

len 580 365€. Slovensko v priemere získalo na jednu participáciu 200 263€, čo nás radí na 23. 
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miesto v EÚ. V prípade ak projekt koordinujeme, tak je to už 646 595€ (13. miesto). To môže 

mať súvis aj s koordináciou väčší projektov (napr. BIOSKOP a Teaming for Excellence). 

V prípade, že sme partneri, tak len 144 926€ (25. miesto). Výška príspevku na projekt do veľkej 

miery odzrkadľuje úlohu partnerov v projekte, ale aj národné a inštitucionálne platové 

podmienky výskumníkov.  

Pri tematickom rozdelení participácií dosiahla v pilieri Excelentná veda najvyšší podiel (48%) 

Veľká Británia, Izrael (45,4%) a Švajčiarsko (44,9%). Naopak, najmenší podiel dosiahli 

Rumunsko (16,0%), Litva (16,1%) a Chorvátsko (17%). Z pohľadu celkovej štruktúry pilierov je 

na tom Slovensko podobne ako väčšina krajín v Horizonte 2020. Až 49,5% slovenských 

participácií sa venuje spoločenským výzvam, pričom zo všetkých participácií v Horizonte je 

v tomto pilieri 41,6% účastí. Podiel účastí v excelentnej vede a vo vedúcom postavení 

priemyslu je na Slovensku takmer rovnaký, cca 20%. V Horizonte je celkovo 32,1% participácií 

v excelentnej vede a 22,2% vo vedúcom postaveniu priemyslu. V porovnaní participácií má 

Slovensko 3,8% dedikovaných jadrovým projektom Euratom, kým v Horizonte sa tomu 

celkovo venuje iba 1,2% projektov. Vyššie percento participácií v Euratome má už iba Česko 

(5,7%) a Litva (4,5%). 

Cyprus je v porovnaní s ostatnými krajinami oveľa úspešnejší v získavaní grantov v prepočte 

na výskumníkov vo FTE. Priemerný príspevok na výskumníka je až 312 527€, pričom európsky 

priemer je 31 149€. Teda Cyprus získal viac ako desať násobok priemeru EÚ. Na 1 000 

výskumníkov na Cypre pripadá 951 participácií, čo je tiež rádovo viac oproti európskemu 

priemeru 7 participácií na 1 000 výskumníkov vo FTE. V priemere tak vychádza na jedného 

cyperského výskumníka takmer jedna participácia v projekte. Druhým najúspešnejším je 

v porovnaní získaného príspevku EÚ Luxembursko a za ním Belgicko. Zaujímavým prípadom 

je Malta, ktorá má druhý najvyšší počet participácií na 1 000 výskumníkov, ale príspevok iba 

priemerný. 

Slovensko je v tomto poradí na chvoste EÚ, kde ako druhé najhoršie získalo na výskumníka 

iba 9 014€, čo je viac ako trikrát menej ako priemer EÚ. V počte participácií na 1 000 

výskumníkov vo FTE je z EÚ28 tiež druhé najhoršie a s počtom 45 participácií je o 33 

participácií pod priemerom EÚ28. Slabšie ako Slovensko je len Poľsko s príspevkom 7 388€ 

na výskumníka a 28 participáciami na 1 000 výskumníkov. Prepočet príspevku EÚ na jedného 

výskumníka je zaujímavý aj z toho pohľadu, že veľké a inovatívne silné krajiny ako Nemecko a 

Francúzsko sa nachádzajú v druhej polovici porovnávania. Naopak krajiny Beneluxu, 

Švajčiarsko alebo Nórsko sú pomerne úspešné. 
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Graf 66 Porovnanie úspešnosti krajín podľa počtu výskumníkov v FTE (priemer 2014-
2019) 

Zdroj: SOVVA                                                                                                  Dáta: E-corda, OECD 
 

Počet participácií v časovom rozložení záleží od vyhlásenia a uzávierky jednotlivých výziev. 

Získanie grantu predstavuje síce veľký úspech konzorcia, no zároveň to znamená začiatok prác 

na náročnej implementácii projektu. Keďže počas jednotlivých časových období boli aj 

naďalej otvárané ďalšie výzvy Horizontu 2020, ako aj v rámci národných schém, získanie 

a odštartovanie implementácie projektu môže znamenať menšiu kapacitu subjektov na 

zapájanie sa do ďalších výziev a zároveň môže ovplyvniť implementáciu už prebiehajúcich 

projektov.  

Pre Slovensko bol najúspešnejší rok 2016, kedy sme dosiahli 128 participácií a získali viac ako 

35 mil. €. V rokoch 2018 a 2019 došlo na Slovensku k výraznému poklesu najmä získaných 

financií, avšak v roku 2020 sme zaznamenali opäť zvýšený počet participácií a zvýšeného 

finančného príspevku.  

Najviac participácií (487) zaznamenali výskumné inštitúcie v Bratislavskom kraji. V ostatných 

krajoch je počet grantov výrazne menší, napríklad v Žilinskom kraji je počet participácií iba 53 

a v treťom najúspešnejšom z hľadiska participácie, Košickom kraji, je to iba 39. Najmenej 

participácií majú výskumné inštitúcie z Prešovského (18) a Trenčianskeho kraja (10).  

Najvyšší finančný príspevok 85,41 mil. € získali inštitúcie v Bratislavskom kraj, s výrazným 

odstupom nasleduje Trenčiansky a Košický kraj. Najmenej financií získali subjekty 

v Prešovskom kraji (1,85 mil. €).  
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Graf 67 Výška získaného príspevku a počet slovenských participácií v jednotlivých 
krajoch 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                          Dáta: E-corda 
 

Pri porovnaní priemernej výšky príspevku EÚ na jednu participáciu v kraji bol s veľkým 

náskokom najúspešnejší Trenčiansky kraj (1,33 mil. €/participácia). Je to vďaka projektu 

FunGlass, v rámci ktorého získala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako 

koordinátor projektu až 12,6 mil. €. Za ním nasleduje Košický a Nitriansky kraj. Bratislavský 

kraj síce výrazne prevyšuje ostatné časti Slovenska v počte úspešných participácií, avšak jeho 

priemerný príspevok na participáciu predstavuje 180 tis. €, čím sa tento kraj umiestnil v poradí 

až na štvrtom mieste. Prešovský a Banskobystrický kraj zaznamenali nielen najnižší finančný 

príspevok a počet participácií, ale aj najnižší príspevok na počet participácií.     

Najviac financií získalo francúzske Národné centrum pre vedecký výskum (CNRS), nasledované 

opäť francúzskym French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) 

a nemeckým Max-Plant-Gesellschaft. V prvej desiatke sa umiestnili aj 3 britské univerzity. 

Každá z najúspešnejších veľkých európskych akademických inštitúcií získala z Horizontu 2020 

stovky miliónov € (300 mil. až 1,1 mld. €). Na Slovensku získala paradoxne najviac financií nie 

akademická, ale súkromná organizácia ENERGOCHEMICA TRADING AS a to vo výške 15,8 

mil. €. Zo slovenských akademických subjektov získala najviac Trenčianska univerzita AD 

v Trenčíne (12,7 mil. €), a Univerzita Komenského v Bratislave (8,7 mil. €). To je však 30 až 80 

násobne menej ako najúspešnejšie západoeurópske organizácie. V prípade ak by bola 

Slovenská akadémia vied braná ako jedná právna entita, tak by kumulatívne za všetky ústavy 

dosiahla podstatne lepší výsledok.  

Podobne ako pri získanom príspevku, najviac účastí získalo francúzske národné výskumné 

centrum Centre National De La Recherche Scientifique CNRS, ktoré získalo až 1 856 

participácií a podarilo sa mu na svoje projekty získať až 1,17 mld. eur. To je skoro 2,5 násobne 

viac participácií a 8 násobne väčší príspevok ako sa podarilo získať celej Slovenskej republike. 
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Počet participácií ostatných najúspešnejších západoeurópskych inštitúcií sa pohybuje 

v stovkách (600-1000 participácií/organizácia). V tomto porovnaní získali najúspešnejšie 

slovenské inštitúcie 15 až 20 krát menej participácií (STU 44 participácií, CVTI SR 36 part. 

a SAV 34 part.)141.     

Slovensko získalo z Horizontu 2020 137,98 mil. € a 689 úspešných participácií v 510 projektoch. 

Medzi najúspešnejšie subjekty na Slovensku patria najmä naše výskumne orientované 

univerzity. Ide o veľké organizácie, ktoré tak disponujú aj najväčším počtom vedecko-

výskumných pracovníkov. Z pohľadu získaného príspevku je však najúspešnejšou firma  

ENERGOCHEMICA TRADING AS, ktorá v rámci pozície koordinátora projektu PHotonic 

REServoir COmputing získala až 13,5 mil. €. Druhou najúspešnejšou bola Trenčianska 

univerzita AD v Trenčíne v rámci už spomínaného projektu FunGlass. Treťou najúspešnejšou 

bola Univerzita Komenského v Bratislave so získaným príspevkom 8,71 mil. €.  Z pohľadu 

participácií bola najúspešnejšia STU v Bratislave, ktorá získala 44 participácií a CVTI SR 36 

participácií.   

Z pohľadu získaného príspevku, 10 najúspešnejších slovenských organizácií spolu získalo 

až 64,9 mil. €, čo je takmer polovica získaného príspevku Slovenska, pričom celkový počet 

participujúcich slovenských subjektov v Horizonte 2020 predstavuje 233. To naznačuje, že 

excelentná veda na Slovensku má tendenciu sa sústreďovať v malom počte väčších inštitúcií. 

5.3. Vzťahy medzi žiadosťami, projektmi a socio-
ekonomickými indikátormi v Horizonte 2020 

Žiadosti a socio-ekonomické indikátory  

Na základe realizovaných porovnaní medzi počtom účastí v žiadostiach a žiadanom príspevku 

EÚ k počtu výskumníkov, výške HDP, investíciám do VaV a počtu obyvateľov sme sa zamerali 

aj na štatistické porovnanie týchto vzťahov. Ide o sériu jednoduchých modelov, ktoré sa snažia 

odpovedať na otázku škálovania agregovaných objemov dimenzií medzi sebou mocninovou 

závislosťou. Ako príklad uvádzame model vzťahu veľkosti komunity v sektore výskumu a vývoja 

a počtu účastí v Horizonte 2020. Pozreli sme sa však aj na sedem iných modelov vzťahov.  

 

 
141 Pri SAV ide o informáciu za Úrad SAV bez jednotlivých ústavov.  
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Obrázok 2 Usporiadania ôsmich modelovaných vzťahov 

 

Zdroj: SOVVA       
 

Grafické znázornenie zobrazuje usporiadania ôsmich modelovaných vzťahov, v ktorých sú 

postupne spojené objemy štyroch dimenzií národných inovačných ekosystémov štátoch EÚ 

s registrovaným dopytom voči Horizontu 2020 vcelku v zmysle počtu žiadostí (Projekty) 

a žiadaného príspevku EÚ (Zdroje). Model je odhadnutý v ôsmich nezávislých krokoch, nie ako 

jedna štruktúra, na ktorú by bolo potrebné vychádzať z panelových dát. Pracujeme iba s 30 

pozorovaniami.  

Slovensko je v každom zo vzťahov identifikované pod očakávaným objemom výsledku 

s výnimkou vzťahov Investície –> Výskumníci a Projekty –> Zdroje. Slovenské prostredie 

nedosahuje štandard v ničom, čo je obvyklé pre typickú európsku ekonomiku v období 2014–

2019. Štatisticky súčasne prekračujeme štandard v tvorbe pracovných miest vo výskume a 

vývoji vzhľadom na objem investovaných zdrojov, ako aj v objeme žiadaných zdrojov vzhľadom 

na počet vygenerovaných projektových zámerov. Prostredie má záujem pracovať na drahších 

projektoch než je v Európe bežné. 

Populácia v krajine svojou činnosťou generuje hospodársku produkciu. Jej časť sa investuje 

do výskumu a vývoja vrátane investícií do ľudských zdrojov. Na výskume a vývoji potom môže 

pracovať špecializovaná výskumnícka komunita istého objemu. Komunita priebežne tvorí a 

žiada o podporu výskumnej činnosti aj z medzinárodných verejných zdrojov programu 

Horizontu 2020. Čím viac projektov v krajine vznikne, na tým väčšie zdroje môže národný 

inovačný systém v konkurencii s ostatnými dosiahnuť. Popri tejto línii otestujeme aj vzťah tvorby 

projektov s veľkosťou populácie, HDP a investícií do výskumu samostatne, ako je naznačené 

na obrázku. 

Lineárny regresný model pre vzťah počtu výskumníkov a počtu prihlášok v Horizonte 2020 sme 

skonštruovali pre celkový počet účastí v rámcovom programe. Na pravú stranu modelu sme 

umiestnili priemerný počet výskumníkov v národnom inovačnom ekosystéme vyjadrený vo full-

time ekvivalente podľa dát Eurostatu za obdobie rokov 2014–2019. Model je skonštruovaný 

v double-log špecifikácii, ktorá umožňuje zachytiť očakávaný nelineárny – mocninový typ 

vzťahu medzi veľkosťou výskumníckej komunity a produkciou v podobe projektových prihlášok 
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do grantového programu v priebehu rokov. Model má jednoduchý tvar, ktorý sa snaží odmerať 

škálovanie ľavej strany pravou v zmysle mocninovej závislosti. Objem jednej aj druhej strany je 

vyjadrený v tisícoch osôb/projektov. 

Veľkosti série exponentov ukazujú, že medzi národnými ekonomikami v Európe je prítomné 

lineárne škálovanie medzi populáciami a ich hospodárskou produkciou. Sublineárne 

škálovanie je v systéme vzťahov prítomné vo všetkom ostatnom s výnimkou investícií do VaV 

vzhľadom na veľkosť hospodárstva, ako aj v objeme žiadaného príspevku EÚ vzhľadom 

na počet vygenerovaných účastí v Horizonte 2020. Dvojnásobná produkcia hospodárstva 

v jednej krajine v porovnaní s inou znamená významne viac než dvojnásobne veľké investície 

do VaV, ale súčasne k menej než dvojnásobnému počtu projektových zámerov. 

Zdvojnásobenie počtu zámerov vedie k významne viac než dvojnásobným žiadaným zdrojom. 

Odhadnutý model naznačuje, že napriek jednoduchému tvaru zachytáva dobre realitu v zmysle 

škálovania produkcie účastí jednotlivými krajinami. Až okolo 82% variácie prihlášok sa dá 

vysvetliť variáciou veľkosti akademickej komunity. Nameraná elasticita 0,679 signalizuje, že 

1% -tný nárast veľkosti akademickej komunity systematicky vedie k 0,679%-nému nárastu 

množstva účastí.  

Z riešenia modelu sa dá pomocou predikcie a súvisiaceho intervalu spoľahlivosti v danom 

súbore participujúcich krajín usúdiť, kde približne leží pozorovaná produkcia jednotlivých krajín 

vzhľadom na očakávateľný štandard. Slovensko je v tomto súbore na konci rebríčka. Produkuje 

extrémne málo účastí, len na úrovni tretiny (32%) až polovice (48%) potenciálu očakávaného 

vzhľadom na štandard zahrnutých krajín. V skupine podpriemerne produkujúcich krajín sa 

nachádza spolu s Chorvátskom, Bulharskom, Maďarskom, Litvou, Českom a Poľskom, pričom 

Slovensko je štatisticky neodlíšiteľné len od trojice krajín na konci poradia – Litvy, Česka a 

Poľska. Ako vyplýva z nasledujúcej tabuľky, tak Slovensko dosahuje len relatívnu 

produktivitu 39% účastí vzhľadom na veľkosť svojej výskumnej komunity.  

Slovensko je komparatívne voči európskemu prostrediu najmenej výkonné vo vzťahu 

populácie a počtu výskumníkov k počtu účastí. Obidve premenné sa viažu na ľudské zdroje vo 

výskume, kde máme rezervu voči štandardu až na úrovni dvoch tretín obvyklej kapacity. Na 

populačnú veľkosť krajiny sa zúčastňujeme malého počtu projektov. Odpoveď nachádzame na 

opačnom póle, kde medzi európskymi ekonomikami vynikáme v schopnosti zamestnávať 

výskumníkov vzhľadom na naše investície do VaV. Podľa štandardov zamestnávame ľudí na 

úrovni viac než 1,5–násobku toho, čo by sa dalo očakávať. Ľudia tu pracujú za neadekvátne 

nízke mzdy. Slovenské hospodárstvo je pod očakávaným stupňom výkonnosti (60%) vzhľadom 

na populačnú veľkosť, z ktorej veľká časť v produktívnom veku je fakticky v emigrácii. Navyše 

ani z vyprodukovaného bohatstva neinvestujeme do VaV dosť, hoci tento podiel nie je 

extrémny voči európskemu štandardu (76%). 
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Tabuľka 5 Výsledky pre Slovensko vybrané zo všetkých ôsmich modelov 
Model Priemer Interval Typ 

Populácia –> HDP 59,7 46,1 77,2 Under 

HDP –> Investície 75,7 62,0 92,5 Under 

Investície –> Výskumníci 157,4 123,5 200,7 Above 

Výskumníci –> Projekty 39,1 32,0 47,7 Under 

Populácia –> Projekty 34,3 27,2 43,3 Under 

HDP –> Projekty 49,3 41,0 59,3 Under 

Investície –> Projekty 55,8 44,8 69,6 Under 

Projekty –> Zdroje 113,2 102,3 125,2 Above 

Zdroj: SOVVA                                                                                                   Dáta: E-corda 
 

Model vzťahu medzi počtom účastí v projektových žiadostiach a počtom výskumníkov je 

znázornený bielou regresnou líniou a intervalom spoľahlivosti 95%. Voči tomuto intervalu je 

vypočítané relatívne vyjadrenie v tabuľke. Slovensko sa nachádza ďaleko pod regresnou líniou 

aj pod dolným okrajom rozpätia 95%-ného intervalu spoľahlivosti. V predikčnom intervale sú 

všetky krajiny okrem Cypru. Slovensko je štatisticky hlboko pod úrovňou predikovanou 

pre štandardnú európsku ekonomiku v tomto období. Nachádza sa však v tejto zóne spolu 

s blízkymi krajinami regiónu. 

Projekty a socio-ekonomické indikátory 

V tejto časti sa zameriavame na porovnanie vybraných indikátorov (počet výskumníkov vo FTE, 

výška HDP, investície do VaV a počet obyvateľov) k počtu participácii a výške príspevku EÚ v už 

získaných projektoch. K počtu vygenerovaných žiadostí a výšky žiadaného príspevku EÚ tak 

pridávame rozmer získaných participácií v projektoch a získaného príspevku EÚ, ktoré 

prepojíme evaluačným mechanizmom Horizontu 2020. Štyri modely budú analogické 

predchádzajúcej sérii a tri nové modely tým vznikajú v časti výstupov medzi žiadanými a 

získanými položkami. 

V sérii modelov od vstupov nie je interpretačne žiadny rozdiel, či už sledujeme škálovanie 

žiadaných alebo získaných projektov. V každom smere Slovensko zaostáva za medzinárodným 

štandardom. Na strane výstupov identifikujeme objektívne fungujúci evaluačný mechanizmus 

grantov Horizontu 2020. Slovensko získava vzhľadom na počet žiadaných zámerov adekvátny 

počet projektov a získavané projekty sú adekvátne finančne pokryté. Slovensko nie je 

v konkurencii ostatných národných hráčov ani zvýhodnené ani znevýhodnené. V poslednom 

sledovanom vzťahu identifikujeme korekčný mechanizmus. Vzhľadom na objem žiadaných 

zdrojov krajina získava štatisticky podpriemerný podiel v reálnych finančných tokoch 

z grantového programu. To však korešponduje s predtým zisteným nadštandardným objemom 

žiadaných zdrojov na počet žiadaných zámerov. 
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Obrázok 3 Schéma dodatočných súvislostí výkonnosti národných VaI systémov s 
participáciami a príspevkom EÚ 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                Dáta: E-corda 
 

Nasledovná predikcia je vyjadrená relatívne v percentách závislej premennej voči očakávaniu 

vyplývajúcemu z nameraných vzťahov v európskom kontexte obdobia 2014–2019. 

 
 

 

Tabuľka 6  Výsledky siedmych modelov pre SR 
Model Priemer Interval Typ 

Populácia –> Získané projekty 32,3 41,7 25,0 Under 

HDP –> Získané projekty 48,0 57,3 40,2 Under 

Investície –> Získané projekty 55,1 67,8 44,8 Under 

Výskumníci –> Získané projekty 37,2 45,8 30,2 Under 

Projekty –> Získané projekty 100,0 106,4 93,9 Fit 

Získané projekty –> Získané zdroje 89,5 103,7 77,3 Fit 

Zdroje –> Získané zdroje 77,7 87,0 69,3 Under 

Zdroj: SOVVA                                                                                                    
Dáta: E-corda 
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5.4. Možnosti zvýšenia účasti SR v rámcových programoch 
Z makroekonomického hľadiska súvisela výkonnosť jednotlivých štátov EÚ v 7. RP s veľkosťou 

ich národných výdavkov na výskum a technologický rozvoj. Aby sa zvýšil podiel participácie 

krajín v európskych rámcových programoch, sú potrebné investície na vnútroštátnej úrovni.142 

Silný národný systém VaI a vyššie investície do kapacít VaV sú považované za základné 

požiadavky na zlepšenie participácie v rámcových programoch EÚ.143 Ako uvádza nedávna 

monitorovacia správa EK144, čím viac investuje krajina do svojich národných VaV kapacít, tým 

viac prostriedkov získava Horizontu 2020. To reflektuje závery SRIP správy145, ktoré poukazujú 

na pozitívnu koreláciu medzi národnými investíciami do VaV a vedeckou kvalitou, ktorá 

predstavuje základné hodnotiace kritérium financovania z rámcového programu.       

Ako uvádza Rauch a Sommer-Ulrich (2012), Bulharsko, Rumunsko a Slovensko stále zaostávajú 

vo veľkosti ich VaVaI systému. To je sprevádzané pomerne skromnou účasťou v 7. RP. Okrem 

nízkej úrovne konkurencieschopnosti a intenzity znalostí vo svojich ekonomikách, vykazujú 

tieto krajiny aj nízku úroveň výdavkov vo VaV, ako aj vo výsledkoch VaV procesu.146  Schuch 

(2014)147 uvádza, že Litva, Poľsko a Slovensko patrili medzi päť „najmenej efektívnych“ 

výskumných komunít, pričom s výnimkou Poľska ide o krajiny s obmedzenou veľkosťou 

domáceho (výskumného) trhu. Na základe uskutočnených analýz je možné konštatovať, že 

Slovenská republika a slovenská veda disponovala takým výskumným a hospodárskymi 

potenciálom, ktorý jej umožňoval zvýšiť účasť v projektových žiadostiach, ako aj v reálne 

získaných projektoch minimálne o jednu tretinu. Pritom v našej účasti sme nezaostávali len za 

krajinami EÚ15, ale aj novými členskými krajinami. Takmer vo všetkých štatistických 

porovnaniach sme skončili pod priemerom krajín EÚ12.  

Vo vzťahu k hospodárskemu potenciálu krajiny v rokoch 2007 – 2013, z výsledkov analýzy 

vyplýva, že v projektových žiadostiach mal byť počet účastí v konzorciách viac ako dvoj 

násobne vyšší a výška žiadaného príspevku EK by mala byť 4 násobne vyššia. Aj vo vzťahu 

k počtu účastí v žiadostiach a národnými výdavkami na VaV mala byť naša aktivita o 73% 

vyššia. Národné financovanie VaV má nepochybne vplyv na účasť v 7. RP. Ide o oblasť, ktorá 

za posledné dve dekády neprešla žiadnou reformou financovania. Napriek tomu, že 

v posledných rokoch sa v absolútnych číslach aj vo vzťahu k HDP financovanie výskumu 

a vývoja zlepšilo, tak sa to ešte neodzrkadlilo na zlepšení našej konkurencieschopnosti. 

Negatívom je tiež fakt, že za týmto zvýšením stoja primárne štrukturálne fondy EÚ a pokles 

 
142 Ex-Post-Evaluation of the 7th EU FP (2007-2013).  
143 Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States 
144 Keeping our eyes on the Horizon – Monitoring flash series 
145 Science, Research and Innovation performance of the EU 2020   
146 Participation of the Central and Eastern European EU Member States in the 7th FP 
147 Widening participation  
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rozpočtu APVV v rokoch implementácie 7. RP. Slovenská veda tak v rokoch 2007-2013 

disponovala priestorom na zvýšenie našej účasti v RP.  

S tým súvisí aj otázka existujúcich ľudských zdrojov. Niektoré krajiny EÚ13 (HR, LT, LV, RO, SK) 

identifikovali hlavný problém v oblasti ľudských zdrojov výskumu, kde výskumná základňa nie 

je excelentná a národné systémy sú fragmentované a nedostatočne rozvinuté. Mnoho vedcov 

a výskumných skupín nebolo medzinárodne konkurencieschopných a zaostávalo vo 

vedeckých poznatkoch, pokrokoch a kompetenciách. 148  Z výsledkov analýzy vyplýva, že 

osobnosti vedcov tak boli kľúčovým faktorom či sa konkrétna výskumná organizácia zapojila 

do výziev.  

Financovanie slovenského výskumu je kľúčovou otázkou posledných rokov. Z výsledkov 

analýzy vyplýva, že čím viac štát investoval do VaV na národnej úrovni, tým viac získal aj zo 7. 

RP. To potvrdili aj výsledky Pazoura et al. (2018)149, ktorý potvrdil hypotézu, že nízka miera 

participácie v RP odráža relatívne slabé stránky VaI systémov v krajinách EÚ13, nakoľko tieto 

krajiny vykazujú nižšie výdavky na VaV a nižšiu inovačnú výkonnosť. Najčastejšie skloňovaný je 

pomer národných výdavkov na VaV ako % HDP. Stratégia inteligentnej špecializácie RIS3 

SK150 stanovila ako jeden z čiastkových cieľov do roku 2020 zvýšiť podiel celkových výdavkov 

na VaV minimálne do výšky 1,2% HDP. Predbežné údaje Štatistického úradu SR151 však 

ukazujú, že za rok 2020 predstavoval tento podiel 0,83% HDP, čo je však ešte menej ako 

v roku 2018 (0,84% HDP). Podiel slovenských národných výdavkov na VaV sa síce od roku 

2007 zvyšuje, no stále je nižší ako v krajinách EÚ13.   

  

 
148 Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States 
149 Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States 
150 Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR  
151 statdat.statistics.sk 
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Štrukturálne fondy EÚ sú od roku 2007 hlavným súťažným a investičným zdrojom verejnej 

podpory pre výskum a inovácie na Slovensku. Historicky máme za sebou 2 programové 

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

Po 14 ročnom období financovania výskumu 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 ponaučenie 

z toho, čo nebolo ideálne a do budúcnosti môže byť lepšie a súčasne pokračovať v tom, čo je 

možné označiť za príklady dobrej praxe152. 

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

2021-2027 sme sa zamerali na poukázanie príkladov dobrej praxe a ich konkrétnych prínosov 

pre VVI inštitúcie a spoločnosť ako takú a súčasne sme chceli 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. 

6.1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií z EŠIF v kontexte 
medzinárodných a národných politík 

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?  

 
152 Celá analýza je k dispozícii tu: https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2021/prinos-investicii-z-europskych-
strukturalnych-a-investicnych-fondov-do%C2%A0vyskumu-vyvoja-a-inovacii-na-slovensku.html.  
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Aký zmysel majú verejné investície do výskumu, vývoja a inovácií? 

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: 

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

samotných podporených projektov/aktivít, 

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

investícií realizujúcimi podporené projekty/aktivity, 

• hodnotu 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, 

• 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. 
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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.   

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? Na Slovensku zažívame paradoxnú situáciu. Na papieri 

to sú výskum a inovácie 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 

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%.  
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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/ročne153. 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, 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.    

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 

 
153 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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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.  

 

Realizácia podpory výskumu a inovácií z EŠIF na Slovensku v rámci 
národnej politiky 

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.  

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.  

Situáciu na Slovensku sme porovnali so situáciu v Českej republike, ako príklad štátu, kde 

naopak organizácia štátnej politiky výskumu, vývoja a inovácií funguje predvídateľne a štát má 

túto politiku zadefinovanú v každom časovom období. 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 
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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.  

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). 

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 
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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. 

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); 

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

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:  

• 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 infras�truktúra pre vysokovýkonné 

poc�ítanie 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): 
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• 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, 

• 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. 

 

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.  
 

Finančné toky v rámci súťažnej podpory výskumu, vývoja a inovácií 
z EŠIF 

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.  
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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: 

• 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. 

Graf 68  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 69 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. Prvý 

graf 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 druhý graf, ktorý 

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

nefinancovala žiadne výskumno-vývojové projekty počas obdobia rokov 2016-2019154 – 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.  

 

 
154 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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6.2. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v programovom 
období 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.  

Podpora výskumno-vývojových aktivít 

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 približne 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 31.10.2016155 zaznamenané nasledovné 

hodnoty merateľných ukazovateľov: 

• z poskytnutej podpory malo prospech cca. 98 tisíc výskumníkov (tento merateľný 

ukazovateľ bol naplnený na 593%); 

 
155 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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• 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. 
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kompetenčných centier a podpory výskumno-vývojových aktivít týchto centier  - 50,9 mil. EUR 

pre 8 projektov. 

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 

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, že pozitívne efekty z verejných 

investícií do VVI z prostriedkov EŠIF sú zjavné až 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 
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sa počtom aktivít výskumných inštitúcií v oblasti ochrany duševného vlastníctva, a to tak 

formou patentovej ochrany, ako aj využívaním iných foriem ochrany duševného vlastníctva.   

Podpora inovačných aktivít 

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.  

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 

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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6.3. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v programovom 
období 2014-2020 a 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 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, pričom kládol vysoký dôraz na pokračovanie 

aktivít z PO 2007-2013 tak, aby bola dosiahnutá ich maximálna pridaná hodnota a súčasne sa 

znížila miera fragmentácie. Obsahoval tiež 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. 

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. 
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Podpora výskumno-vývojových aktivít v programovom období 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 škody všetkým výskumným inštitúciám – a to v rôznych oblastiach: 

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

2013; 

• nebolo možné v plnej miere pokračovať v plánovanom 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; 

• 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, boli v rokoch 

2018-2020 vyhlásené dopytovo-orientované výzvy, ktoré je možné deliť do  7 typov: 

 

1. Podpora strategickej integrovanej verejnej výskumnej infraštruktúry 

2. Podpora individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier  

3. Podpora spoločného kolaboratívneho výskumu a vývoja podnikateľských 

a nepodnikateľských výskumných inštitúcií združených vo väčších konzorciách za účelom 

realizácie dlhodobého strategického výskumu a vývoja  
4. Podpora personálnych kapacít v rámci nepodnikateľských výskumných inštitúcií (tzv. 

výskumno-vývojové kapacity)  

5. Podpora medzinárodnej výskumno-vývojovej spolupráce – komplementarita 

s programom Horizont 2020 

6. Podpora menších výskumných centier nepodnikateľských výskumných inštitúcií 

s povinnosťou spolupráce s podnikateľskými výskumnými inštitúciami. 

7. Reakcia na pandémiu spôsobenú ochorením COVID – 19. 
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V rámci dopytovo orientovaných výziev bolo zazmluvnených 131 projektov v celovej výške 

433 mil. EUR NFP. 

Okrem vyššie uvedených siedmych typov dopytových výziev, MŠVVaŠ SR ešte podporilo 

ďalšie projekty v rámci dvoch typov výziev/vyzvaní: 

1. Vyzvanie na národné projekty realizované CVTI SR bolo v rámci 5 vyzvaní podporených 5 

národných projektov v celkovej sume 138 mil. EUR.  

2. 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, 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).   
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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.  

 

Podpora inovačných aktivít v programovom období 2014-2020 

Na rozdiel od PO 2007-2013, v rámci OP VaI mali byť zamerané na podporu inovácií aj iné 

typy projektov. 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. Bolo vyhlásených 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: 

• 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. 
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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.  

 

6.4. 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. 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.  

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.  
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Obrázok 4 Zobrazenie prínosov investícií EŠIF do oblasti VVI na Slovensku 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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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 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, musíme konštatovať, že z pohľadu medzinárodnej konkurencieschopnosti 

slovenskej vedy v mnohých oblastiach Slovensko začalo zaostávať.  
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7. SYSTÉMOVÉ NEDOSTATKY V ORGANIZAČNOM 
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Tvorba poznatkov a vývoj praktických aplikácií poznania sa považuje za udržateľné jadro 

socioekonomického rozvoja tak ako ho chápe moderná ekonómia. Bez závislosti na iných 

faktoroch ako je kolektívne myslenie ľudí veda ponúka pre hospodárstvo nevyčerpateľný 

zdroj. Spoločnosť zbavuje odovzdanosti determinizmom voči prírodným danostiam, 

lokalizácie, alebo iným v minulosti preferovaným vysvetleniam prečo sa niektorým regiónom 

darí viac zatiaľ čo iné stagnujú156. 

Kolektívny mechanizmus, ktorý krajine zabezpečí aktuálne vzdelanie populácie, sfunkční 

dovnútra a navonok presieťovaný systém tvorivej práce, ktorý ostane v pohybe motivovanom 

praktickou aplikáciou aj spoločenskou hodnotou poznania nie je jednoduché vybudovať. 

Slovensko podľa všetkého má predpoklady pre rozvoj výkonného mechanizmu. Má výhodu 

v medzinárodnom spoločenstve, ktoré si váži kultúru poznania a rozvoja vychádzajúceho 

z poznania. Rozvíja sa v čase globálnej dynamiky, ktorá praje inovácii a reálnej možnosti uspieť 

medzi spotrebiteľmi na svetových trhoch. A má technologicky vyspelý priemysel, zo 

spolupráce s ktorým sa dá kolektívne učiť podobne efektívne ako z náročne udržiavaných 

medzinárodných výskumných kontaktov a mobility. 

Napriek tomu výskumníci signalizujú zlú situáciu na ich pracoviskách. Nie sú spokojní 

so stavom, v ktorom sa v súčasnosti nachádza ich prostredie, identifikujú jeho systémové 

problémy a dávajú ich do vypozorovaných logických súvislostí. Postupne sme mapovali 

skúsenosti a názorové spektrum ľudí profesionálne aktívnych v odvetví výskumu a vývoja na 

slovenských pracoviskách. Témy obsiahnuté v ich komentároch organizujeme do tematických 

okruhov. V prvej polovici sa postupne venujeme štatistickému vyhodnoteniu jednotlivých 

dimenzií dotazníka. Nasleduje druhá kvalitatívna časť správy, kde sa k zisteniam z kvantitatívnej 

časti vraciame a rozširujeme ich na základe jazyka respondentov. Na úvod tu venujeme 

pozornosť mimo sektorovému spoločenskému kontextu výskumnej profesie. Výskumníci 

vnímajú status a prioritu prisudzovanú vede ako podradné. S ohľadom na obvyklé povedomie 

v majoritnej populácii nie sú výskum a vývoj predmetom politickej súťaže.  

Mimo strategických záujmov politických kruhov následne ani štátne inštitúcie zodpovedné 

za fungovanie sektora nekonajú podľa získaných názorov kompetentne. Nedôvera, ktorú má 

štát voči sektoru sa kompenzuje zaťažujúcou administratívou, z ktorej plynie koncepčný 

nesúlad medzi hodnotou výskumnej produkcie a deformujúcou kvantifikáciou. Dáta úradom 

síce umožňujú vytvárať pravidelné merania, ale činnosť v sektore nechtiac narúšajú 

nezamýšľanými účinkami na správanie aktérov. 

V nasledujúcej časti sa venujeme kľúčovému zdroju fungovania odvetvia, ktorý vedci 

identifikujú v ľudských zdrojoch. Personál je na pracoviskách distribuovaný významne 

heterogénne z hľadiska produktivity. Situáciu sťažuje problém s generačnou kontinuitou, čo 

súvisí s reprodukciou neformálnej komunity s oligarchickou tendenciou. Noví výskumníci sa 

 
156 Celá analýza dostupná na: https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2020/od-sumraku-do-usvitu-analyza-
systemovych-nedostatkov-v-organizacnom-modeli-vyskumneho-prostredia-na-slovensku.html.  
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presadzujú v podmienkach limitovaných príležitostí v konzervatívnych, sociálne uzavretých 

štruktúrach. Významnú prekážku výskumníci identifikujú v mzde. Ich príjmy typicky 

nepostačujú na zabezpečenie životného štandardu dosiahnuteľného na podobne profesijne 

náročných pozíciách v súkromnom sektore. Výsledkom je okrem systematického odchodu 

perspektívnych ľudí neprofesionálne riadenie pracovísk. Manažéri vo vede nedokážu využiť 

unikajúce príležitosti a v realizácii výskumnej činnosti nevedia synchronizovať skutočnú deľbu 

práce so živou sieťou spoluprác, nezriedka ani vnútri pracoviska vo vlastnom výskumnom tíme. 

Posledná časť sa zaoberá kritikou existujúceho systému verejného financovania výskumnej 

činnosti. Mechanizmus prepájajúci záujmy spoločnosti a jej štátu s ľuďmi, ktorí sa profesijne 

realizujú vo výskume je tiež problematický. Chýba štandard transparentnosti a 

predvídateľnosti pravidiel súťaže medzi pracoviskami. Množstvo nekomunikujúcich tímov 

súťaží o malý rozdrobený objem zdrojov. Tvorivá energia sa v sektore namiesto sústredenia 

strategickým smerom stráca vo frikcii. Technické vybavenie pracovísk zaostáva 

za medzinárodným štandardom a bežné zdroje obvykle nepostačujú na hospodárne 

dlhodobé využívanie moderných zariadení ani tam kde sú k dispozícii. Pracoviskám chýba 

motivácia pre obojstranne udržiavané spojenie s aplikovanou praxou a často aj pre vedu 

životne dôležité spojenie s medzinárodným prostredím. 

V prieskume sme oslovili čo najširšie spektrum profesionálne aktívnych ľudí vo výskumnom 

sektore. Slovensko síce je súčasťou spoločného Európskeho výskumného priestoru, ale 

v každom dôležitom ukazovateli zaostáva. Aj v tejto situácii sa presadili pracoviská, ktorých 

zdroje, vnútorné procesy a pracovná kultúra umožňujú dosahovať vynikajúce výsledky. 

Riadiaca sféra nemá dostatočný prehľad o tom, ktoré aspekty výskumnej práce na Slovensku 

systematicky zlyhávajú a v akých súvislostiach sa tak deje. Cieľom bolo zistiť podrobnosti 

o súčasnom nastavení pracovného prostredia vo výskume na Slovensku. Zaujíma nás, čo 

všetko tímy potrebujú, aby dokázali dosahovať výsledky s akademickou alebo komerčnou 

hodnotou. Na základe výsledkov budú môcť vzniknúť také opatrenia, ktoré by mohli prispieť 

k rozšíreniu pozitívnych a odstráneniu negatívnych faktorov vo výskumnom prostredí. 

 

7.1. Využitie pracovného času 
Časový komfort a vhodná distribúcia činností patria medzi základné podmienky, ktoré sú v 

špecifickom pracovnom prostredí orientovanom na tvorbu inovácií dôležité pre dosahovanie 

vynikajúcich výsledkov. Na štruktúru časových nárokov má vplyv charakter realizovaných 

výskumných projektov, odbor aj pozícia. Výskumná práca je komplexná, zahŕňa množstvo 

rôznych činností okolo samotného tvorivého výskumu. Vďaka našim zisteniam môžeme lepšie 

pochopiť zložitosť pracovnej situácie, v ktorej sa výskumníci každodenne nachádzajú. 
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Otázky dotazníka boli navrhnuté tak, aby sme získali základné informácie o praktickom 

charaktere výskumnej práce. Respondenti odhadli percento času, ktoré trávia rôznymi 

kategóriami činností v priebehu bežného pracovného mesiaca.  

Najfrekventovanejšou kategóriou je podľa sumarizácie individuálnych dát poskytnutých 

respondentmi tvorivá výskumná činnosť, ktorá je vecne priamo v jadre celého analyzovaného 

sektora. Všetko ostatné by malo byť štruktúrované v jej prospech. Jej podiel na objeme 

pracovného času, ktorý majú výskumníci k dispozícii je ale pomerne nízky, na úrovni menej 

než jednej tretiny času. Viac priestoru na realizáciu tvorivej činnosti majú neuniverzitné 

pracoviská, kde sa typický pomer blíži polovici času u zamestnancov. Redukciu priestoru na 

výskum pozorujeme u manažérskych pozícií, na univerzitách aj mimo nich. 

 

Tabuľka 7 Priemerný podiel pracovného času venovaného rôznym typom činností 
v percentách. 

 Typ pracoviska  

 Univerzitné Iné  

Činnosť Zamestnanec Manažér Zamestnanec Manažér Spolu 

Výskumná 30.1 23.5 44.3 31.5 30.7 

Technická 16.6 11.2 19.0 19.2 16.1 

Odborná 21.6 18.0 22.6 21.1 20.9 

Finančná 9.4 13.1 13.8 18.5 11.8 

Administratívna 19.2 29.1 22.5 25.7 22.5 

Výučba 29.1 25.3 11.2 11.9 25.0 

Iná 11.0 11.8 11.9 7.9 11.0 

Súčet kategórií je viac než 100%, pracovné činnosti sú vykonávané niekedy súbežne. Priemerné 
hodnoty vcelku a pre kontrast univerzitných pracovísk voči ostatným, manažérskych pozícií voči 
zamestnaneckým. 
 

Odchodom z univerzity si výskumníci môžu podstatne zredukovať kapacity, ktoré venujú 

výučbe a tento čas sa na jednej strane premietne do vyššej alokácie na ich vlastný výskum, ale 

súčasne budú konfrontovaní aj s nárastom očakávaní podieľať sa na fundraisingu pracoviska 

aj istej dodatočnej administratíve v porovnaní s predošlou skúsenosťou. Toto pozorovanie 

súvisí s vyššou závislosťou neuniverzitných pracovísk na projektovom či komerčnom 

financovaní ich práce. Zaťaženie manažérskych pozícií administratívou a zabezpečením 

financovania je zjavné u obidvoch typov pracovísk, no mimo univerzít sa javí mierne lepšia 

situácia ohľadom administratívy, pravdepodobne s lepšie vybudovanou servisnou podporou 

určenou na tieto účely.  
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Výskumníci sa sťažujú na nedostatok času na tvorivú činnosť, ktorý im zaberá najmä výučba 

(na univerzite) a neúmerné a rastúce nároky byrokratického segmentu výskumného sektora, 

najmä v jeho verejne financovanom segmente. Tieto indície sa zjavne potvrdzujú aj štatisticky. 

Výskumná činnosť je časovo nezlučiteľná s administratívnymi úlohami aj manažérskou 

pozíciou, systematicky aj s univerzitným prostredím, kde jej časovo konkuruje výučba. Výskum 

je okrem fundraisingu  - projektovej práce už autonómny, bez vzájomných systematických 

vzťahov s ktoroukoľvek inou činnosťou. Servisný, administratívno-ekonomický aparát je logicky 

prepojený do kompaktného celku, kde sa činnosti vzájomne podporujú s výnimkou 

negatívneho vzťahu medzi manažmentom a technickými činnosťami. 

Schéma naznačuje, že tvorba výskumných projektov a sieťovanie s ohľadom na získavanie 

financií na výskum je záležitosťou tvorcov obsahu výskumu a administratívno-technickej 

podpory a v kontakte s inými činnosťami. Výučba, odborné a prezentačné činnosti sú 

prepojené súvislým systémom väzieb, kde je v centrálnej pozícii pedagogika. Chýba jej však 

systematické prepojenie s tvorbou výskumného obsahu a jeho financovaním. V tejto 

perspektíve sa najmä na univerzitách vytvára priestor pre neproduktívny konflikt skupín 

činností, ktoré spolu koncepčne nesúvisia. Nároky na pedagogiku a súvisiace činnosti sa 

nepodporujú s výskumno-projektovou činnosťou, ktoré sa však od zamestnancov v tomto type 

inštitúcií očakávajú s kvalitnými výstupmi dosahovanými súbežne, čo nie je realistické. 

 

Obrázok 5 Schéma vzájomných vzťahov medzi kategóriami činností, vplyv typu 
pracoviska a manažérskej pracovnej pozície 
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Štatisticky významné pozitívne efekty (p<0.05) plnou čiarou, negatívne efekty prerušovanou čiarou. 
Tvorivá výskumná činnosť sa vylučuje s administratívnymi činnosťami a na univerzitách aj s časovými 
kapacitami vo výučbe. 
 

7.2. Charakter výskumných projektov 
V tejto časti sme od respondentov zisťovali ich subjektívny postoj k otázke obsahovej 

originality - odlišnosti projekty, na ktorých pracovali posledný rok oproti bežnému štandardu 

pre ich konkrétny odbor v súčasnosti. Okrem miery odlišnosti sme sa zaujímali aj o koncepčnú 

rozsiahlosť projektov oproti bežnému štandardu v odbore. Signály od respondentov v týchto 

otázkach a vo vzájomnom vzťahu nám môžu naznačovať ich vzťah k obsahu práce v im známom 

profesionálnom kontexte, mieru do ktorej sú v súčasnosti naplnené ich tvorivé ambície. 

Pre posúdenie situácie sme využili poradovú premennú s piatimi stupňami, ktorá sa 

pohybovala od 1 = „malé“ projekty po 5 = „veľké“ projekty, resp. 1 = „zhodné“ projekty 

(málo originálne) po 5 = „odlišné“ projekty (originálne projekty). 

Zistenia indikujú, že výskumníci považujú originalitu práce na výskume len mierne nad jednou 

tretinou možných ambícií v odbore. Ambicióznejšie vnímajú koncepčnú veľkosť riešených 

projektov na svojich pracoviskách, kde sa priemerná hladina pohybuje na úrovni polovice 

možnej škály. Aj keď nejde o objektívnu mieru uvedených kvalít a ani nie je v tejto podobe 

medzinárodne komparatívne ukotvená, subjektívny pohľad výskumníkov na ich prácu má veľký 

význam pre ich prístup, ktorým zdieľajú nesúlad medzi tým čo vo svojej práci teraz robia a tým 

čo si vedia predstaviť, že by robili. Ak priemerne považujú v miere originality až dve tretiny 

škály za nerealizované, znamená to, že môžu mať podstatne vyšší tvorivý potenciál než stačí 

na obsah, na ktorom aktuálne môžu na Slovensku pracovať.  

Tabuľka 8 Priemerné hladiny subjektívnej evaluácie miery originality a koncepčnej 
veľkosti výskumných projektov 

 
Charakter projektov 

Vedy Originálne Veľké 

Prírodné 33.9 46.7 

Technické 41.2 53.7 

Lekárske a farmaceutické 36.1 47.9 

Pôdohospodárske 34.2 55.3 

Spoločenské 37.8 54.3 

Humanitné 38.9 50.0 

Spolu 36.5 49.9 

Diferenciáciu podľa vedných odborov nám dovoľuje demografická štruktúra respondentov. Stupnica 
od 1 do 5 je transformovaná na percentuálnu hodnotu príslušnej kvality 
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Vzhľadom na to, že nesúlad v uvedených kvalitách je viazaný na špecifickú situáciu ich 

odborov, diferencujeme získané priemery aj podľa vzťahu k celkovej priemernej hladine. 

Nadpriemerne vnímajú originalitu aj veľkosť svojich aktuálnych projektov výskumníci z 

technických a spoločenských vied. Napriek tomu, že ani jeden parameter neprekračuje 

polovicu možnej škály, oproti ostatným vedným odborom sa u nich situácia javí najviac 

uspokojivá. Na opačnom póle nachádzame skupinu prírodných vied, kde je nespokojnosť s 

obidvomi kvalitami súbežne najvyššia. Špecifickú situáciu nám ukazuje skupina 

pôdohospodárskych vied, kde výskumníci nepovažujú svoje projekty za príliš obsahovo 

odlišné od štandardu, ale považujú ich za pomerne rozsiahle. 

Miera intelektuálnej spokojnosti obsahu práce sa v kvalitatívnych hodnoteniach často spája 

s medzigeneračnými rozdielmi prípadne v miere seniority pracovníkov výskumných pracovísk. 

Mladšia generácia výskumníkov vyjadruje obavu z príliš vysokej konzervatívnosti svojich 

starších kolegov. Preto by aj subjektívne dáta mohli naznačiť časovo diferencovaný pohľad 

na obsahovú kvalitu riešených projektov. Ako sa však ukazuje, ani seniorita ani vek 

pracovníkov sa jednoznačne nepremietajú do jednoznačnej čitateľnej štruktúry indikovaných 

mier originality a koncepčnej veľkosti. U miery originality výskumu pozorujeme počas kariéry 

najprv mierny vzostup a nasledujúci pokles až do štvrtého desaťročia na pracovisku, ktorý je 

naopak vystriedaný nárastom po dosiahnutí dôchodkového veku. Pri koncepčnej veľkosti je 

časový priebeh ešte menej zrejmý.  

 

7.3. Subjektívne vnímanie práce 
Následne sa venujeme piatim navzájom súvisiacim aspektom, ktoré výskumníci zvažujú v 

súvislosti s tvorivou prácou. Ide o ich osobnú skúsenosť, tak ako ju vnímajú na základe 

aktuálnej praxe. Zisťovali sme ako veľmi cítia v sebe nadšenie z práce, či potrebujú pri práci 

tvorivo myslieť, či cítia slobodu hľadať nové obsahové riešenia, či svoje riešenia považujú za 

riskantné, a napokon či robia vlastné rozhodnutia o výskume. Tieto indície nám ponúkajú 

možnosť náhľadu na hladinu typickej tvorivej slobody, ktorá môže byť spojená s autonómiou 

a riskovaním v otázke originalite vznikajúceho obsahu poznatkov.  

Zistené priemerné hladiny poukazujú na najvyššie skóre tvorivosti. Výskumnú prácu nemožno 

vykonávať bez kreatívnej kapacity, ktorá dosahuje takmer maximum v celej využitej škále. 

Najvyššie ju u seba vnímajú výskumníci v technických a humanitných vedách, naopak najnižšie 

v spoločenských a lekárskych vedách. Medzi vedami však nie sú štatisticky významné rozdiely. 

Najmenej indikovanou subjektívnou kvalitou je z ponúkaných piatich riskovanie 

nekonvenčným výskumným obsahom. Pracovníci sa k nemu prikláňajú len mierne nad tretinou 

potenciálnej škály. V riskovaní opäť vynikajú technické vedy. Humanitné a pôdohospodárske 

vedy sa tu štatisticky významne odlišujú zníženým efektom oproti ostatným. Ostatné tri kvality, 
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sloboda, autonómia a nadšenie z práce skórujú okolo dvoch tretín dostupnej škály. 

Pôdohospodárske vedy sa od ostatných odlišujú zníženým nadšením, značne zníženou 

slobodou aj autonómiou. Štatisticky významnú odlišnosť však majú iba v slobode. Tieto tri 

kvality sú indikované konzistentne vyššie najmä pri technických vedách. 

Tabuľka 9 Priemerné hladiny subjektívneho vnímania výskumnej práce podľa skupín 
vedných odborov 

Vedy Nadšenie Tvorivosť Sloboda Risk Autonómia 

Prírodné 65.1 88.9 66.1 37.2 67.9 

Technické 62.2 91.4 72.0 42.2 74.3 

Lekárske a 

 farmaceutické 
62.1 87.1 63.9 36.6 63.2 

Pôdohospodárske 56.6 89.5 40.8 31.6 57.9 

Spoločenské 60.6 87.0 68.1 37.2 69.7 

Humanitné 61.1 91.7 71.3 28.7 69.4 

Spolu 62.6 89.0 66.1 37.1 67.9 

Stupnica v percentuálnej hodnote príslušnej kvality. 
 

Korelačné vzťahy medzi piatimi kvalitami subjektívneho náhľadu na prácu ukazujú, že 

vzájomné pozitívne vzťahy existujú len medzi niektorými z nich. Výskumníci, ktorí cítia potrebu 

byť v práci tvoriví majú tendenciu byť súčasne nadšení, autonómni a aj ochotní riskovať 

netypickými riešeniami vo svojom odbore. Kreativita a autonómia sú najdôležitejšími 

aspektmi, premosťujú prácu smerom k originálnym riešeniam s publikačným alebo 

aplikovaným komerčným potenciálom, tak ako ich vnímame so žiaducim cieľom tvorivej 

výskumnej práce. Neriskovať znamená rešpektovať konvencie a mať tendenciu ku 

konzervatívnejšej práci, a títo výskumníci nám systematicky indikujú nižšiu potrebu 

uplatňovania tvorivosti ako aj nižšiu úroveň mať možnosť vlastného rozhodovania. 

Vzájomný vzťah medzi štvoricou kvalít okrem riskantnosti výskumu je význačný cyklickou 

štruktúrou, ktorú vytvárajú. Nadšenie a autonómia rozhodovania sa vo výskume spájajú okrem 

tvorivosti symetricky aj s pocitom profesionálnej slobody. Nemajú však žiadny systematický 

vzťah medzi sebou. Autonómia samotná neprináša nadšenie z práce. Podobne sa vzájomne 

nepodporuje ani tvorivosť a sloboda. Tie respondentom dávajú význam len nepriamo, 

cez autonómiu a nadšenie z tvorivej práce. 

Naše zistenia sa dostávajú pod bežný povrch všeobecných konštatovaní o kľúčovej 

významnosti kreativity v práci s tvorbou poznatkov. Systematické odlišnosti sa príliš neukázali 

medzi vednými odbormi a ani medzi demografickými skupinami. Vplyvy seniority, veku a 

pohlavia sú zanedbateľne malé. Zo získanej schémy sa javí ako prínosné poskytovať čo najviac 
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autonómie v rozhodovaní o obsahových riešeniach pracovníkom na tvorivých pozíciách alebo 

s rozpoznanou výraznejšou tvorivou kapacitou. Len vtedy budú vznikať projekty s riskantným 

obsahom no súčasne s potenciálne neštandardne vysokou poznatkovou hodnotou. Klišé 

akademickej slobody sa paradoxne nejaví ako kľúčový aspekt, aj keď sa výskumníkom pevne 

spája s nadšením z práce a nutne aj s možnosťou rozhodovať o riešeniach.  

Rezervu zistenú v nenaplnenej škále v smere autonómie rozhodovania možno na základe 

týchto zistení považovať za možný limitujúci faktor v spôsobe nastavenia výskumného 

prostredia, ktorý obmedzuje ochotu výskumníkov narúšať konvencie. Zhruba tretinová úroveň 

hladiny riskovania naznačuje, že v prostredí prevláda konformnosť voči obsahovej konvencii, 

čo je do istej miery nutné pre efektívnu komunikáciu v odbornej komunite a publikačný 

úspech. Prostredie by však malo hľadať cesty ako ochotu riskovať systematicky u pracovníkov 

podporovať. Efekty smerujúce k risku naznačujú, že najvýhodnejšou cestou je podpora 

kreativity, alebo výber vysoko kreatívnych zamestnancov, čo bola aj indícia často poskytovaná 

výskumníkmi kvalitatívne. 

Obrázok 6 Schéma vzájomných vzťahov medzi piatimi kvalitami subjektívneho 
vnímania výskumnej práce 

 

Štatisticky významné sú len niektoré pozitívne efekty (p<0.05) plnou čiarou. 
 

7.4. Kooperatívne modely vo výskume 
Štvrtá časť sa venuje sérii otázok ohľadom aspektov socializácie vedúcej k spolupráci a formám 

spoluprác medzi pracovníkmi, pričom pozornosť je venovaná rozlíšeniu rôznych stupňov 

kooperácie od komunikácie, cez spoluprácu na konkrétnych projektoch v rôznych tímoch, až 

po zdieľanie neformálneho času s kolegami. Na úvod sme sa opýtali respondentov, ako často 



Komplexná analýza stavu výskumu a inovácií v SR 
 

 180 

komunikujú o výskume s kolegami na ich pracovisku. Podobná stupnica s piatimi kategóriami 

tentokrát znamenala od 1 = „nikdy“ po 5 = „neustále“. V druhej otázke nás zaujímalo, ako 

často spolupracujú na výskume s kolegami na pracovisku. Otázka o spolupráci na výskume s 

inými kolegami mimo ich pracoviska respondentov priviedla k téme výmeny poznatkov s 

profesionálmi z iných odborov ako je ich. Okrem toho sme výskumníkov požiadali o 

vyjadrenie, ako užitočné sú pravidelné porady na ich pracovisku, pričom mali na výber medzi 

1 = „zbytočné“ až 5 = „nevyhnutné“. Taktiež sme sa opýtali, ako často trávia s kolegami svoj 

čas mimo pracovnej doby. 

Ako doplňujúcu dvojicu otázok sme do tejto časti umiestnili aj meranie počtom tímov, ktorých 

sú výskumníci aktuálne členmi na svojich alebo iných pracoviskách (externe), a to 

formalizovane pod hlavičkou spoločného projektu alebo aj iba neformálne. Diferenciácia 

podľa vedných odborov ukazuje, že vo výskume sa kooperatívne modely zásadne líšia. 

Tabuľka 10 Priemerné hladiny kooperatívnych dimenzií práce podľa skupín vedných 
odborov 

 Interne na pracovisku 

Vedy V tímoch Komunikácia Spolupráca Porady Voľno 

Prírodné 1.9 72.9 67.7 49.8 32.6 

Technické 3.0 75.7 75.7 50.3 39.5 

Lekárske a 

 farmaceutické 
2.3 74.3 74.3 50.0 31.8 

Pôdohospodárske 2.9 81.6 78.9 51.3 25.0 

Spoločenské 2.1 58.5 66.0 47.3 34.6 

Humanitné 2.3 67.6 65.7 52.8 34.3 

Spolu 2.3 71.9 70.5 49.7 33.9 

 Externe   

Vedy V tímoch Spolupráca Medziodb.   

Prírodné 1.6 65.3 55.8   

Technické 1.7 61.8 59.5   

Lekárske a 

 farmaceutické 
1.8 69.6 63.6   

Pôdohospodárske 1.6 63.2 55.3   

Spoločenské 2.0 63.8 54.8   

Humanitné 1.2 46.3 54.6   

Spolu 1.7 63.8 57.7   
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Stupnica v percentuálnej hodnote príslušnej kvality okrem participácie 
 

Výskumníci na Slovensku typicky participujú v štyroch projektových tímoch. Tento počet je 

nižší v prírodných a humanitných vedách. Naopak, takmer päť rôznych tímov priemerne 

indikujú výskumníci v technických a pôdohospodárskych vedách. Tento údaj napovedá najmä 

o pomerne vysokej miere rozdrobenosti úsilia, ktoré sú pracovníci nútení prijať zrejme 

v dôsledku okolností v organizácii výskumnej práce - menšie a nižšie dotované projekty. Ak je 

ich úsilie rovnomerne rozložené, jednému projektu venujú namiesto plnej pozornosti len 

zhruba štvrtinu svojej kapacity a v technických vedách dokonca pätinu kapacity. 

Priorita práce v internom kolektíve pracoviska je univerzálna s výnimkou spoločenských vied, 

kde je dokonca indikácia externej spolupráce na vyššej úrovni než v internej variante tejto 

odpovede. Spoločenské vedy sa od ostatných odlišujú nadštandardným sieťovaním 

výskumníkov navonok v porovnaní s vytváraním vzťahov s kolegami. Najvyššia miera 

uzavretosti sa naopak ukazuje pri humanitných vedách. Komunikácia a spolupráca na výskume 

v rámci pracoviska je priemerne nad úrovňou nad 2/3 pracovného času. Výskum je v svetle 

tohto indikátora kooperatívnou prácou. Najmenej intenzívne s vlastnými kolegami komunikujú 

a spolupracujú spoločenskí a humanitní výskumníci, čo je aj paradoxom vzhľadom na častý 

diskurzívny charakter obsahu ich výskumu. Porady na pracoviskách výskumníci považujú 

za užitočné len na polovici možnej škály, čo je výsledok aký by sa dal dosiahnuť náhodne. 

Sektor sa preto neprikláňa ani na jednu stranu v miere ich užitočnosti. Pod priemerom sa 

v tejto otázke znova nachádzajú spoločenské vedy. Voľný čas s kolegami výskumníci trávia 

ešte menej často, len v tretine možnej škály, pričom sa tento čas navyšuje napríklad u 

technických vied, kde stúpa až k 40%. 

Hodnotenie medziodborovej výmeny poznatkov ukazuje, že k nej dochádza mierne 

nad polovicou dostupnej škály. Nadpriemerne ju indikujú pracovníci v technických, lekárskych 

a farmaceutických vedách. Druhá skupina je nadpriemerná aj v otázke frekvencie externej 

spolupráce, kde nachádzame aj prírodné a spoločenské vedy. Vzájomná súhra externej a 

medziodborovej spolupráce ukazuje, že od štandardného modelu kooperácie sa odlišujú tri 

vedné skupiny. Lekárske a farmaceutické vedy sú kooperatívne cez hranice inštitúcií aj vied. 

Technické vedy majú tendenciu prekračovať hranice disciplín vnútri inštitúcií. Napokon, 

humanitné vedy sa kooperatívnym väzbám cez inštitucionálne aj odborové hranice najviac 

zo všetkých „bránia“.   
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Obrázok 7 Vzájomné vzťahy medzi uvažovanými komunikačnými a kooperatívnymi 
dimenziami vo výskume 

 

Štatisticky významné sú len niektoré a vždy pozitívne efekty (p<0.05) plnou čiarou. 
 

Všeobecný kooperatívny model naznačuje, že medzi nimi existuje zrejmý cyklický vzťah. 

Externé sieťovanie sa podporuje systematicky navzájom, cez hranice inštitúcií aj odborov. 

Preto aby vzniklo je však potrebná činnosť riadiacich pracovníkov, ktorí zabezpečujú medzi 

inštitucionálne sieťovanie svojich kolegov. Manažér vníma súčasne vo vyššej miere 

zmysluplnosť spoločných porád na pracovisku, ktoré systematicky môžu viesť k posilneniu 

internej spolupráce a komunikácie. Viac vnútornej komunikácie o obsahu výskumu vedie 

následne k podpore prekračovania hraníc medzi odbormi. V tomto zmysle je interná 

komunikácia a spolupráca emergentnou dimenziou kooperatívneho modelu. Nedá sa priamo 

„vecne“ riadiť priamo manažmentom vo výskumnom sektore, dá sa to len spoločnou 

poradou. 

Regresné varianty odhaľujú, že univerzitné pracoviská sa v podobe svojho komunikačného a 

kooperatívneho modelu neodlišujú v žiadnom z hodnotených aspektov od ostatných 

pracovísk. Pracujú do vnútra aj navonok s identickou schémou otvorenou podpore, ale aj 

pretrvávaniu deficitných väzieb alebo ich degradácii - ak sa niektorý z článkov cyklu zanedbá. 

Na sieťovaní univerzít s okolitým prostredím miest a regiónov sú založené aplikačne obľúbené 

rozvojové schémy, ako napríklad „triple helix“. Ich jadrom je práve posilňovanie a 

zefektívňovanie externých prepojení medzi tvorcami obsahu výskumu a inými hráčmi v 

miestnom prostredí, ktorí by zo vznikajúcich inovácií mohli profitovať, a to aj v záujme všetkých 

ostatných. Rozvoj prostredia v týchto konceptoch priamo závisí od hustoty a kvality 

vzájomného presieťovania prítomných aktérov do podoby „ekosystému“. 
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Naše hodnotenie založené na indíciách poskytnutých respondentmi signalizuje, že ide 

o proces založený na správne nastavenom vnútornom prostredí jednotlivých pracovísk sektora 

s výskumnou činnosťou. Ak na pracovisku zlyháva v aktívnom cieľavedomom sieťovaní 

manažment, tímy nemajú dostatočnú podporu externej medzi inštitucionálnej spolupráce a  

sú odkázané „len“ na improvizáciu vedúcu cez vnútornú komunikáciu (radových) členov tímu. 

Presne o takejto improvizácii v podmienkach nekompetentného riadenia pracovísk nám 

respondenti dávajú aj indície v obsahu kvalitatívnej časti prieskumu a to opakovane. Výskumný 

sektor je prepojený osobnými priateľstvami, spoločnou akademickou či kariérnou históriou a 

preto k medziodborovej výmene poznatkov nevyhnutne prichádza - ale modely nám 

naznačujú, že tento proces je bez súčasnej medzi inštitucionálnej väzby zabrzdený oproti 

optimálnej situácii. 

Výskumné tímy poškodzuje nevhodne nastavená kultúra vo vnútri pracoviska - ak je interná 

komunikácia a spolupráca zabrzdená nekvalitnými medziľudskými vzťahmi, či inými limitmi 

koordinácie dosahovania profesionálnych cieľov. Aj zdanlivo neškodné nekompetentné 

vedenie spoločných porád tímu evidentne poškodzuje celkový model a jeho cyklickú 

súdržnosť. Jednotlivé aspekty nemajú možnosť vzájomnej podpory inak než pozdĺž dráhy 

naznačenej ilustrovanou schémou. Pracovisko, ktoré sa príliš zameria na vnútornú súťaž medzi 

členmi si limituje internú komunikáciu a spoluprácu  - a to nutne limituje aj prekračovanie 

hraníc inštitúcie aj odboru. V schéme je obsiahnutá na jednej strane hrozba degradácie tímu 

na zostupnej špirále fragmentácie až napokon individualizácie výskumníkov, ktorí strácajú 

možnosť efektívnej explorácie čoraz dôležitejšieho interdisciplinárneho priestoru vedy a 

aplikovanej praxe. Na druhej strane je v schéme aj signál pre riadiacich pracovníkov, ktorí z 

nej môžu vidieť ktoré ich zodpovednosti vo formovaní komunikačno-kooperatívneho model 

pracoviska je možné považovať za nenahraditeľné. 

7.5. Kooperatívne modely vo výskume 
V tejto časti analýzy sa zameriavame na dostupnosť a posúdenie kvalitatívneho zloženia 

zdrojov, ktoré výskumníci využívajú na svoju prácu, ale aj na zdroje, ktoré prúdia opačným 

smerom ako kompenzácia ich úsilia. Objem a kvalitu (ekonomických) zdrojov pracoviska 

na technické vybavenie, zariadenia, alebo materiál pracovníci hodnotili na škále od 1 = „zlé“ 

po 5 = „vynikajúce“. Rovnakým spôsobom sme respondentov požiadali o posúdenie objemu 

a kvality zdrojov na realizáciu ich pracovných ciest, na vzdelávanie a zlepšovanie zručností. 

Na strane kompenzácií sme sa opýtali na platové ohodnotenie vo výskume na škále medzi 1 

= „nízke“ až 5 = „vysoké“. Okrem toho sme ich nechali posúdiť aj nefinančné rozmery 

kompenzácie, a to ako príležitosti pre kariérny rast a profesionálny rozvoj, a napokon uznanie 

zásluh a spoločenský status spojený s ich profesiou. 

Vyčíslenie priemerných hladín naznačuje, že v každej z dimenzií sa na Slovensku výskumníci 

pohybujú v pomerne nízkej časti disponibilnej škály. Najvyššie, takmer do polovice 

subjektívneho spektra sa dostáva nefinančná kompenzácia v podobe kariérneho rastu. Ide 
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o logické pozorovanie, pretože výskum je z veľkej časti vykonávaný vo verejnom sektore 

s pevnou trajektóriou tradičného kariérneho postupu v hierarchii formálnych inštitúcií 

akademickej komunity. Finančná kompenzácia výskumnej práce a spoločenský status profesie 

sú však na nízkej úrovni len mierne nad tretinou škály. Diferencie medzi jednotlivými skupinami 

vedných odborov ukazujú, že lepšie subjektívne hodnotenia kompenzácií majú tendenciu 

prichádzať od výskumníkov v lekárskych a technických vedách. Naopak, kompenzácia sa javí 

v každej dimenzii pod priemerom u pôdohospodárskych vied, čiastočne aj u spoločenských a 

humanitných vied. Diferencie medzi odbormi súvisia s rozvojovou dynamikou a aplikáciou 

v hospodárskych odvetviach, ktoré nie sú prítomné univerzálne. 

 

Tabuľka 11 Priemerné hladiny vstupných zdrojov a kompenzácií výskumnej práce z 
hľadiska subjektívnej evaluácie respondentov podľa skupín vedných odborov a spolu 

 Zdroje Kompenzácia 

Vedy Tech. Cesty Vzdel. Plat Kariéra Status 

Prírodné 29.9 40.9 33.3 34.9 45.5 34.0 

Technické 32.4 44.3 30.1 33.4 56.4 36.8 

Lekárske a 

 farmaceutické 
39.3 41.1 35.9 42.1 51.8 35.7 

Pôdohospodárske 22.4 26.3 25.0 28.9 38.2 27.6 

Spoločenské 38.8 36.2 32.4 30.3 44.6 34.6 

Humanitné 38.9 36.1 29.6 31.5 42.3 32.4 

Spolu 33.5 39.9 32.4 34.9 48.0 34.5 

 

Na strane vstupov do výskumnej práce je situácia podobne diferencovaná ako na strane 

kompenzácií. Subjektívne hodnotenie objemu a kvality zdrojov sa pohybuje opäť okolo jednej 

tretiny škály, pričom mierne vyšší priemer dosahujú možnosti cestovať a naopak, horšie sú 

dostupné zdroje pre vzdelávanie a rozvoj nových zručností pracovníkov. Na negatívnej strane 

diferenciácie podľa odborov sú znova najmä pôdohospodárske odbory. Dostupnosť techniky 

je však štatisticky významne znížená u prírodných vied, ktoré potrebujú náročné 

experimentálne vybavenie a dostatočné zdroje na materiál.  Naopak, táto položka zdrojov sa 

javí nadpriemerne hodnotená spoločenskými a humanitnými odbormi, ktoré podobné 

experimentálne vybavenie pre svoju prácu nevyžadujú. Systematicky sú nad priemerom 

spokojní so zdrojmi aj s kompenzáciou jedine výskumníci v lekárskych a farmaceutických 

odboroch. V technických vedách je situácia diferencovanejšia, napriek jednoznačne 

najoptimistickejšiemu pohľadu na možnosti svojej ďalšej kariéry.  

V podobnom regresnom rámci ako v predchádzajúcich častiach nám dáta odhaľujú, že okrem 

vzájomných prepojení medzi zdrojmi a kompenzáciou sú vo výskumnom sektore prítomné aj 
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determinanty v demografickej štruktúre pracovísk, ktoré spôsobujú systematické rozdiely v 

evaluácii niektorých položiek. Seniornejší pracovníci hodnotia pozitívne možnosti kariérneho 

rastu, ale negatívne vnímajú svoj spoločenský status. Starší výskumníci naopak svoj status 

považujú za vyšší oproti mladším. V zdrojoch na výskum pociťujú dostatok v otázke 

vzdelávania a rozvoja nových zručností, a súčasne nedostatok na pracovné cesty. Kariérne 

možnosti sú systematicky nižšie hodnotené výskumníčkami oproti výskumníkom. V iných 

dimenziách zdrojov a kompenzácií sa pohlavia navzájom neodlišujú.  

Po započítaní efektov vedných odborov, ktoré sú nevyhnutne prítomné pre odlišné technické 

predpoklady vykonávanej výskumnej činnosti zistíme, že trojica  zdrojov a trojica kompenzácií 

sa vždy navzájom podporujú trojicou vzájomných pozitívne orientovaných efektov. Prepojenie 

kompenzácií a zdrojov však vedie vždy len cez disponibilitu zdrojov na vzdelávanie a nové 

zručnosti. Tento prvok priamo súvisí s hodnotením výšky finančnej kompenzácie ako aj 

kariérnych možností vnímaných respondentmi. Nie s ich spoločenským statusom. Prepojenie 

medzi zdrojmi na vzdelávanie pracovníkov a kariérnymi možnosťami sa javí ako kľúčová súčasť 

systému vzťahov v otázke zdrojov a kompenzácií. 

Tieto prvky sú spojené s demografickými diferenciami a prúdi cez nich najviac štatisticky 

významných efektov. Financie na kurzy a školenia sú pritom limitované technickými 

obmedzeniami obvyklých zdrojov verejných prostriedkov, kde sa s nimi neuvažuje ako 

s oprávnenými nákladmi projektov. Je prekvapivé, že v centre systému vzťahov sa nenachádza 

otázka kompenzácie, platov vo výskumnej profesii, ktoré respondenti uvádzali v kvalitatívnej 

forme mimoriadne často. Kolektívna evaluácia otázku platov nevynecháva, ale premiestňuje 

ich mimo centrálneho vzťahu dynamiky vo vzdelaní a zručnostiach a rozvojových možností 

kariéry. Na tento aspekt by sa nepochybne mali zamerať akékoľvek úvahy o efektívnej 

podpore udržateľnosti ekosystému z personálneho hľadiska. 

 



Komplexná analýza stavu výskumu a inovácií v SR 
 

 186 

Obrázok 8 Súvislosť rôznych dimenzií disponibilných zdrojov a kompenzácií z 
výskumnej práce respondentov. Tri demografické premenné zodpovedajú za 
jednosmerné väzby 

 

Štatisticky významné sú len niektoré pozitívne efekty (p<0.05) plnou čiarou a negatívne efekty 
prerušovanou čiarou 
 

7.6. Riadenie pracoviska 
Podmienky, ktoré vo výskumných tímoch formuje manažérske riadenie pracovísk sme skúmali 

sériou otázok smerovaných najprv všetkým respondentom a následne diferencovane podľa 

pozície konkrétneho respondenta. U všetkých sme sa zaujímali, či sa na ich pracovisku sleduje 

dosahovanie výskumných cieľov a či sa aj využíva pri osobnom hodnotení. Škála, ktorú sme 

využili sa pohybuje od 1 = „zle“ po 5 = „vynikajúco“. Zaujímali sme sa aj o to, ako kvalitne 

pracovisko poskytuje podporu v riešení pracovných konfliktov. Napokon, všetkým bola 

adresovaná aj otázka či pracovisko poskytuje administratívnu podporu vo veci verejných 

obstarávaní a nákupov. Uvedená téma bola respondentami totiž silne a často 

problematizovaná v kvalitatívnej časti nášho výskumu. 

Manažéri na výskumných pracoviskách sa následne vyjadrili, či sú v kontakte s inými 

pracoviskami, ktoré sú v pozícii súčasných lídrov odboru. K dispozícii mali spektrum od 1 = 

„nikdy“ po 5 = „neustále“. Zaujímali sme sa ďalej o to, či pracovisko oslovujú iné inštitúcie 
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pre spoluprácu na výskume - či vnímajú externý dopyt, ako aj do akej miery sa stretávajú 

s ťažkosťami s obsadením voľných pozícií kvalifikovanými pracovníkmi. K otázke internej 

komunikácie sme sa vrátili otázkou, či členovia tímu s nimi zdieľajú svoje informácie a 

poznatky. 

Pracovníci bez manažérskej pozície sa k práci svojich nadriadených vyjadrovali nasledujúcou 

sériou tematicky súvisiacich otázok. Na úvod nám indikovali, ako úspešne ich nadriadení 

identifikujú nové výskumné príležitosti. Zaujímalo nás aj to, či nadriadení plánujú a realizujú 

výskumné projekty a ako kvalitne rozdeľujú finančné prostriedky z rozpočtu pracoviska. 

Opýtali sme sa ako kvalitne nadriadení motivujú k dosahovaniu vynikajúcich výsledkov a 

symetricky k otázke na strane manažérov - či a ako často nadriadení zdieľajú s pracoviskom 

svoje informácie a poznatky. Uvedeným o niečo náročnejším dizajnom prieskumu sme v tejto 

časti chceli dosiahnuť krížovú kontrolu indícií o spôsobe a kvalite manažérskeho riadenia 

typického výskumného pracoviska, keďže práve na nich sa v kvalitatívnom obsahu zdieľanom 

respondentmi znieslo veľa kritiky. 

Manažéri sa vo vžitej tradícii regrutujú priamo z pracovníkov tímov a ich funkcie sa do istej 

miery prelínajú s hierarchickým postupom v akademickej kariére. Výskumníci sú napokon 

často pre efektívne riadenie tímov prinajmenšom nekvalifikovaní a často zrejme aj je ich 

činnosť, aj napriek dobrým úmyslom, len kontraproduktívna, tímy a inštitúcie nezvratne 

poškodzuje. Výsledky naznačujú, že činnosť manažérov je štruktúrovaná medzi uvažovanými 

aspektmi v čitateľných vzájomných súvislostiach atak je aj kriticky vnímaná v ich tímoch. 

Tri otázky v prieskume sa na strane manažérov aj zamestnancov prekrývajú a poskytujú nám 

platformu na priame prepojenie evaluácie riadenia pracovísk z obidvoch perspektív. Štvrtá 

otázka sa neodlišuje znením, ale kontrastné hľadisko zo strany manažérov a zamestnancov 

pri nej vytvára priestor na posúdenie kvality internej komunikácie v smere nadol aj nahor 

súčasne. Zamestnanci majú tendenciu hodnotiť riadenie pracovísk podstatne kritickejšie ako 

manažéri, čo je prípad každej zo zdieľaných dimenzií zahrnutých v prieskume. Najvyššie skóre 

dosahuje signalizácia kvality komunikácie, ktorá na strane manažmentu siaha k trom štvrtinám, 

ale na strane tímu iba k polovici disponibilnej škály. V tejto otázke je prítomná veľká 

disproporcia. Komunikácia je výrazne asymetrická a univerzitné tímy sa u svojich vedúcich 

pracovníkov stretávajú s ešte výraznejšou neochotou zdieľať informácie ako je 

u neuniverzitných pracovísk. 

Na rôznych typoch pracovísk sa porovnateľne aplikuje riadenie prostredníctvom výskumných 

cieľov a sledovania ich dosiahnutia. Univerzitné tímy s ním majú mierne častejšiu skúsenosť 

ako neuniverzitné. U zamestnancov je podobne vyhodnotený poskytovaný administratívny 

servis, pričom sa disproporcia obráti na manažérskych postoch. Univerzitní riadiaci pracovníci 

v servise pociťujú oproti neuniverzitným už mierny deficit. 
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Tabuľka 12 Priemerné hladiny aspektov kvality riadenia výskumných pracovísk optikou 
samostatnej subjektívnej evaluácie manažérov a respondentov bez riadiacej funkcie 

 Typ pracoviska  

Manažéri Univerzitné Iné Spolu 

Ciele 58.0 57.6 57.9 

Konflikty 50.3 54.2 51.6 

Servis 50.0 53.6 51.2 

Lídri 66.7 63.7 65.7 

Dopyt 61.6 64.9 62.7 

Obsadzovanie 59.0 59.5 59.1 

Zdieľanie 
nahor 

73.8 73.8 73.8 

 Typ pracoviska  

Zamestnanci Univerzitné Iné Spolu 

Ciele 50.4 47.6 49.8 

Konflikty 36.9 42.5 38.0 

Servis 45.6 42.5 45.0 

Príležitosti 48.3 53.3 49.3 

Projekty 51.0 57.5 52.3 

Financie 49.6 54.8 50.7 

Motivácia 42.6 44.2 42.9 

Zdieľanie 
nadol 

48.3 57.5 50.2 

Diferenciácia podľa typu pracoviska a priemerná hladina spolu. 
 

Servis pracoviska v problematike mediácie pracovných konfliktov tímoch je hodnotený opäť 

veľmi kontrastne, podobne rozporuplne ako interná komunikácia. Kým manažéri vnímajú 

servis porovnateľne ako ostatné stránky servisných funkcií pracoviska, zo strany zamestnancov 

je vidieť silný deficit. Výskumné tímy nepociťujú prítomnosť spoľahlivej mediačnej 

kompetencie, a špeciálne sa to týka univerzitných pracovísk. Skóre sa u nich pohybuje len 

mierne nad tretinou škály. V spojení s ostatnými uvedenými dimenziami riadiacej práce sa dá 

konštatovať, že univerzitní manažéri zlyhávajú v komunikačnej stránke svojej práce, ktorú sa 

snažia kompenzovať súťaživejším a viac kontrolovaným spôsobom riadenia tímov. Sami sa 

však zjavne stretávajú s nižšou úrovňou servisu na vyššej úrovni administratívnej práce, čo 

môže prispievať k ich vyššej neochote komunikovať smerom do vnútra tímu alebo vstupovať 

do konfliktných situácií, ktoré si vyžadujú pozornosť. 
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V zdieľaných aspektoch riadenia sa v každej z tém pohybujeme približne len na polovici 

disponibilnej škály, čo signalizuje významné rezervy a tým veľký priestor na zlepšovanie 

manažérskej práce. Asymetria v komunikácii na pracoviskách ukazuje, že členovia tímov 

manažérom pomerne dôverujú a očakávajú od nich kvalitné riadenie. Manažment a výskumný 

tím tvoria jeden previazaný celok, ktorý môže dosahovať vynikajúce výsledky len vo vzájomnej 

synergii, na črty ktorej sme sa pozreli optikou jednej aj druhej strany. Obraz nám poskytujú tri 

premenné u manažérov a štyri premenné u ostatných. 

Potenciál riadenia len z hľadiska manažérov je približne na úrovni dvoch tretín disponibilnej 

škály. Najvyššie hodnotia kontakt so špičkovými pracoviskami svojich odborov, mierne nižšie 

dopyt po spolupráci od iných inštitúcií. Ťažkosti s obsadzovaním voľných pozícií vo svojich 

tímoch signalizujú ako pomerne významné, sú podobne pod dvomi tretinami škály, čo však 

v tomto prípade nie je pozitívna situácia lebo dimenzia má opačnú polaritu ako ostatné. 

Porovnateľnosť situácie na univerzitách voči prostrediu mimo nich je s miernym 

nadhodnotením u kontaktu s lídrami a s miernym podhodnotením u externého dopytu 

po spolupráci. Zo zistení vyplýva, že manažéri vo výskumnom sektore sú so svojou prácou 

pomerne spokojní aj keď majú ešte značný priestor na sieťovanie navonok ale hlavne 

v regrutácii kvalitných ľudských zdrojov pri budovaní kapacít výskumných tímov.  

Na strane členov tímov pozorujeme celkovo nižšiu hladinu spokojnosti s riadiacou 

kompetenciou nadriadených. Rozdiel je aj v nastavení hladín medzi univerzitami a ostatnými 

tímami, pričom zamestnanci univerzít si dokážu predstaviť podstatne kvalitnejšie riadenie. 

Najvyššie sú hodnotené kompetencie manažérov v otázke plánovania a realizácie výskumných 

projektov. Mierne horšie tímy vnímajú kvalitu distribúcie zdrojov z rozpočtov pracovísk a 

schopnosť identifikovať vhodné výskumné príležitosti. Najhoršie je vnímaná prax motivácie 

členov tímov k dosahovaniu vynikajúcich výsledkov. Na základe perspektívy tímov možno 

povedať, že manažéri na univerzitách tímom poskytujú celkovo servis riadenia na nižšej úrovni 

kvality a ich deficit spočíva opäť v činnosti s vyššou pridanou hodnotou. 

Vzťahy medzi dimenziami riadenia sú selektívne, navzájom sa podporujú iba niektoré z nich, 

tak ako ukazuje ilustrácia nižšie. Tímy, kde sú manažéri v bližšom kontakte so špičkou v ich 

odbore registrujú aj vyšší dopyt po externej spolupráci a až vtedy sa zvyšuje ochota k zdieľaniu 

poznatkov od členov tímu nahor. Takéto pracoviská sú pravdepodobne menej zaťažené 

vnútornými konfliktmi, keďže k ich mediácii vedie od nich negatívna väzba. Môže to však aj 

znamenať, že manažment týchto (špičkových a navonok zosieťovaných) pracovísk je 

autoritatívnejší a menej naklonený diskurzívnemu spôsobu riadenia. Optika členov tímu je tak 

isto štruktúrovaná. Mediácia konfliktov sa k evaluácii prepája cez kvalitu motivácie tímu. 

Motivácia súčasne priamo súvisí s rozdeľovaním financií a hodnotením na základe dosahovania 

výskumných cieľov. Štruktúrne podobný vzťah nachádzame aj v prepojenej trojici identifikácie 

príležitostí pre tím, kvality plánovania a realizácie projektov a kvality zdieľania poznatkov a 

informácií smerom nadol. Interná komunikácia potom logicky súvisí s motiváciou a projektová 

činnosť s kompetentnou alokáciou položiek rozpočtu dovnútra tímu. 
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Obrázok 9 Riadenie výskumného pracoviska z hľadiska respondentov - pracovníkov na 
ľavej strane a respondentov - manažérov na pravej strane spájajú väzby cez dve 
premenné, ktoré hodnotili obidve skupiny súčasne 

 

Štatisticky významné sú len niektoré pozitívne efekty (p<0.05) plnou čiarou a jediný negatívny efekt 
prerušovanou čiarou. 
 

7.7. Úroveň a rozvojová perspektíva pracoviska 
Posledný tematický blok z preskúmanej série sa venuje celkovému zhodnoteniu stavu a 

perspektívy pracoviska, ako aj aspektom konkurencieschopnosti výskumného tímu v kontexte 

známom respondentom na základe ich kontaktov, histórie kariérnej mobility. Výskumníci sú 

pomerne dobre presieťovaní skúsenosťami z minulých projektov a v kritike prostredia môže 

hrať významnú rolu seniorita. Starší výskumníci môžu byť na jednej strane lepšie rozhľadení, 

ale súčasne môžu byť aj konformnejší oproti mladším a menej skúseným kolegom bez 

historickej záťaže, prípadne priameho zaangažovania v riadení pracovísk. 

V otázke konkurencieschopnosti aktuálneho výskumného tímu sme rozlíšili tri dimenzie. 

Opýtali sme sa respondentov akú má ich pracovisko reputáciu za vynikajúce výsledky 

výskumu. Na výber mali škálu od 1 = „zlú“ po 5 = „vynikajúcu“. Zaujímalo nás následne, či je 

na pracovisku vôbec možné dosiahnuť súčasný technický štandard v odbore, čo je otázka 

kontinuity investovania do vybavenia a obnovy inštalovaných technológií. Tu sa spektrum 

pohybuje od 1 = „nesúhlasím“ po 5 = „súhlasím“. Na záver tohto bloku sme sa pýtali, či je 

pracovisko na pracovnom trhu konkurencieschopné vo výške platov. Celkové záverečné 

vyhodnotenie úrovne sme signalizovali otázkou s možnosťami odpovedí medzi 1 = „slabé“ až 

5 = „vynikajúce“. Okrem aktuálnej úrovne sme respondentov požiadali aj o zhodnotenie 
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dynamiky, či si všímajú, že sa časom mení od 1 = „k horšiemu“ po 5 = „k lepšiemu“. Za 

kontrolnú otázku možno v tomto svetle považovať to, či si aktuálne hľadajú nové príležitosti 

pracovnej realizácie mimo pracoviska od 1 = „nesúhlasím“ po 5 = „súhlasím“. 

Predpokladáme, že nastavenie voči externým príležitostiam môže indikovať problémy v tíme 

a najmä problematickú perspektívu v osobnej kariére výskumníkov, ktoré komplexne najlepšie 

vyhodnocuje ich predstava o blízkej budúcnosti v otázke potenciálneho nového (lepšieho) 

zamestnania. Indície o neistote v otázke preferencie súčasného výskumného tímu sú však 

súčasne v tomto sektore typické, pretože práca má už takmer výhradne dočasný projektový 

charakter a len výnimočne trvá kontinuálne niekoľko rokov. Špeciálne sa to týka mladšej 

generácie bez akademických postov, ktoré do istej miery kariéru môžu najmä na univerzitách 

stabilizovať. Kariérna dynamika medzi inštitúciami a tímami je však považovaná za žiaducu a 

aj sami výskumníci kvalitatívne hodnotia situáciu personálnej nehybnosti na tradičných 

pracoviskách za poškodzujúcu. Naše zistenia ukazujú, že nové príležitosti hľadá približne 

polovica respondentov, pričom viac stability ako priemerne nachádzame u humanitných a 

technických vied, a naopak omnoho viac dynamiky u spoločenských vied. 

Tabuľka 13 Priemerné hladiny uvažovaných dimenzií konkurencieschopnosti pracovísk, 
celkovej úrovne a rozvojovej perspektívy - vrátane signálu o hľadaní nového voľného 
miesta v inom výskumnom tíme 

 
Konkurencieschopnosť Celková 

 
Vedy Reputácia Štandard Plat Úroveň Zmena Hľadanie 

Prírodné 62.8 48.8 29.0 58.5 51.9 50.3 

Technické 66.2 58.8 34.1 61.8 60.5 45.3 

Lekárske a 

 farmaceutické 63.6 51.8 43.9 58.9 56.2 48.9 

Pôdohospodárske 62.5 40.8 25.0 52.6 40.8 48.7 

Spoločenské 55.3 51.1 32.4 51.6 52.7 58.0 

Humanitné 66.7 58.3 30.6 58.3 49.1 41.7 

Spolu 62.8 51.8 33.1 58.0 53.6 49.4 

Diferenciácia podľa skupín vedných odborov a celková priemerná úroveň. 
 

K nastaveniu budúcej perspektívy členov tímu vedie skúsenosť s dosiahnuteľnou úrovňou 

výstupov práce na aktuálnej pozícii. Celkovú úroveň pracovísk výskumníci považujú za mierne 

nadpriemernú. V otázke dynamiky nie sú jednoznačne priklonení ani k zhoršovaniu ani 

k zlepšovaniu úrovne. Najnižší level pracovísk vnímajú takmer zhodne spoločenské vedy a 

pôdohospodárske vedy. V spojitosti úrovne a dynamiky sa dajú vedy spojiť do troch blokov, 

kde je najoptimistickejšie nastavenie v technikách a lekárskych vedách. Pracovníci v nich 

vnímajú úroveň aj zmenu v priebehu času pozitívne. Spoločenské a najmä pôdohospodárske 

vedy sú pre výskumníkov frustrujúce, považujú pracoviská za podpriemerné a zhoršujúce sa. 
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Dôvody diferencovanej úrovne aj dynamiky sa pokúšame následne dekódovať pomocou 

trojice aspektov konkurencieschopnosti tímov. 

V otázke reputácie je skóre priemerne najvyššie, siaha takmer k dvom tretinám škály. 

Dosiahnuteľný technický štandard v kontexte súčasnej metodiky odboru je hodnotený menej 

pozitívne, je na úrovni polovice škály. Najhoršie je vnímaná konkurencieschopnosť vo 

finančnej kompenzácii výskumnej práce, kde je úroveň tretinová v disponibilnej škále. Toto 

hodnotenie kopíruje výsledky získané z odpovedí na inú otázku, ktorá sa taktiež týkala 

platových podmienok v kontexte zdrojov pracoviska a ich distribúcie. Výsledky sú teda opäť 

potvrdené ako vnútorne konzistentné. 

Medzi vednými odbormi nachádzame pomerne veľké disproporcie. Reputácia pracoviska je 

vnímaná nadpriemerne najmä u technických a humanitných vied. Naopak, reputačne sú 

vnímané negatívne tímy v spoločenských vedách. V otázke dosiahnuteľného technického 

štandardu je situácia podobná na pozitívnej strane polarity. Technickí a humanitní výskumníci 

považujú svoje šance za viac uspokojivé ako je na Slovensku typické. Za technicky zlyhávajúce 

považujú svoje pracoviská pôdohospodárske a prírodovedné odbory. V otázke platov sú 

zistenia významne iné, poznamenané nadpriemernou spokojnosťou lekárskych a 

farmaceutických odborov a nespokojnosťou pôdohospodárskych a humanitných odborov. 

Trojica dimenzií konkurencieschopnosti sa napokon v rôznej miere podpisuje pod komplexne 

vnímanú úroveň pracoviska, s ktorou sú štatisticky významne prepojené. Prekvapivo však 

priame prepojenie chýba na posúdenie perspektív, ktoré vedie len nepriamo cez aktuálnu 

úroveň. 

Systém vzájomných súvislostí medzi signálmi o komplexnom zložení celkového hodnotenia 

úrovne a dynamiky pracoviska ukazuje, že v centre pozornosti je aktuálna úroveň tímov. 

Podporuje sa navzájom s každou z troch uvažovaných príčin, pričom efekt klesá od reputácie 

smerom k platu. Tieto aspekty sú vnímané takmer univerzálne bez ohľadu na demografické 

zloženie tímov s dvojicou výnimiek: negatívnejšieho vnímania dosiahnuteľnej metodickej 

úrovne u výskumníčok a konkurencieschopnosti v otázke platov vnímanej negatívnejšie 

u seniornejších členov tímov. 

Seniorita však znižuje aj mieru hľadania nových externých príležitostí na pracovnom trhu. 

Podobne ako ju znižuje konkurencieschopnejšie platové hodnotenie, vyššia a/alebo 

zlepšujúca sa úroveň pracoviska vcelku. Vyššie skóre hľadania novej pracovnej realizácie 

dosahujú tie tímy, ktoré majú nízku komplexnú úroveň, kvalitou pozorovateľne klesajú a 

pomerne málo výskumníkov finančne kompenzujú. Rizikom pre pracoviská sú v personálnej 

otázke aj juniornejšie zloženie tímov, ktoré je viac otvorené kariérnej dynamike. Aktuálna 

úroveň pracoviska a jeho dynamika sa navzájom podporujú. To nám signalizuje prítomnosť 

divergencie v kvalite pracovísk. Lepšie tímy sa zlepšujú a horšie sa prepadávajú na nižšie 

úrovne konkurencieschopnosti a to nie je pre sektor úplne dobrá správa. Kvalita výkonu bude 

podliehať čoraz silnejšiemu „výberu“ súťažou o zdroje, z ktorých sme si tu všímali najmä ľudský 
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kapitál. Ak výskumníci hovoria v kvalitatívnom obsahu o deficite súťaživosti a meritokratických 

mechanizmov, ich evaluácia kolektívne naznačuje, že funkčne beží naplno. 

 

Obrázok 10 Úroveň a perspektíva výskumného pracoviska z hľadiska respondentov. 
Aktuálna úroveň je v strede pozornosti, hľadanie novej práce signalizuje rezignáciu na 
tím 

 

Štatisticky významné sú pozitívne efekty (p<0.05) plnou čiarou a negatívne prerušovanou čiarou. 
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Inovačná aktivita sa rozvíja v prostredí živej hospodárskej činnosti. Hospodárstvo je 

v metaforickom zmysle k prírode analogickou komplexnou štruktúrou špecializovaných 

inštitúcií – podnikov, vďaka ktorej sa rozvinutá ľudská spoločnosť dokáže adaptovať 

na meniace sa prostredie, vrátane vyvíjajúcich sa kvalít samotných spoločenských vzťahov. 

Slobodná spoločnosť a slobodný trh patria nerozlučne k sebe v zmysle pozitívneho prístupu 

k otvorenosti novému, k odvahe pohnúť sa z miesta a kráčať do neznáma, napriek rizikám, 

ktoré na každej ceste vždy sú157. 

Hoci v súčasnosti takmer bez výnimky žijeme uprostred globálne synchronizovanej 

hospodárskej činnosti, dianie stále prebieha na konkrétnych miestach, v krajinách s ich 

regiónmi a mestami, kde žijú a pracujú konkrétni ľudia. A kde viac alebo menej prosperujú 

konkrétne podniky. Rodia sa, rastú, majú lepšie obdobia a krízy a podliehajú likvidácii. 

Podobne ako živé bytosti aj podniky majú svoj životný cyklus, štatistika zbiera a publikuje 

údaje o hospodárskej demografii populácie podnikov celkom podobne tradícii obvyklej 

populačnej demografie. Ak sa v environmentálnej doméne využíva koncept živého 

ekosystému, jeho analógia je v diskurze okolo inovačnej aktivity už tiež zakotvená v odbornom 

diskurze, ktorý používa koncept inovačného ekosystému. 

Tak trochu ide o termín, ktorým si pomáhame zakryť veľkú mieru nepoznania o zložitom a 

premenlivom kolektívnom objekte, aký si za ním predstavujeme. Tušíme, z ktorých inštitúcií 

okrem samotných podnikov štruktúra pozostáva. Aj to, že je viac než v nich samotných ukrytá 

v systémových vzťahoch medzi nimi. Inštitúcie a ich interakcie musia nadobudnúť isté kvality 

aj mohutnosť, aby sa dokázali presadiť v konkurencii podobne vystavaných živých 

ekosystémov. Tieto treba opäť vnímať v hierarchii od miestnych a regionálnych až po 

globálne, pretože veľké korporácie naplno využívajú svoju schopnosť efektívne a zmysluplne 

synchronizovať talenty na celom svete v záujme svojej prosperity. 

Vieme, že schopnosť tvorivo pracovať so znalosťami je jeden z najdôležitejších predpokladov 

hospodárskeho pokroku, no ucelenú spoľahlivú teóriu inovácií nemáme. Dokážeme približne 

identifikovať symptómy zlyhávajúceho inovačného ekosystému na všetkých jeho úrovniach, 

čiastočne ich kompenzovať navyšovaním rôznych druhov zdrojov, ale nahradiť organický 

mechanizmus za existenciou pravého ovzdušia, v ktorom sa zdanlivo z ničoho zhmotňujú 

futuristické myšlienky a nápady do spotrebiteľských tovarov a služieb nie je v našich silách. 

Ak by tomu tak bolo, stačilo by sa riadiť transparentnou logikou teórie inovácie a aplikovať ju 

krok za krokom všade tam, kde by sme sa v spoločnosti či komunite zhodli, že chceme mať 

viac bohatstva. Nie sme toho schopní, nedokážeme zámerne vyrovnávať regionálne rozdiely 

v rozvoji, ktoré heterogenita hospodárskej kondície zákonite zväčšuje všade, kde sa slobodne 

súťaží. A práve súčasťou globálnej hry, v ktorej sú neustále niekde víťazi platí, že šťastný žreb 

 
157 Všetky regionálne analýzy sú k dispozícii tu: https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2021/hodnotenie-
vyskumu-a-inovacii-v-regionoch-sr.html.  
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v podobe okna otvorených príležitostí sa nepredvídateľne môže otvoriť tam, kde sú najlepšie 

teoretické predpoklady, ale aj tam, kde by to dovtedy nikomu nenapadlo čakať. 

Skúsenosti ukazujú, že na jednom mieste a v jednom čase sa musia stretnúť vhodne 

špecializované toky znalostí, financií a schopností uvidieť a využiť hospodársku príležitosť, 

ktorú ponúkajú. Sú na to v prvom rade potrební talentovaní ľudia, ktorí si môžu dovoliť 

slobodne myslieť a experimentovať. Títo ľudia musia na mieste žiť vo funkčnej otvorenej 

komunite, musia spolu vedieť hovoriť. Ale tiež musia byť dostatočne odlišní, aby bol medzi 

nimi priestor na prekvapivé kolízie myšlienok, ktoré nikdy predtým nikomu nenapadlo spojiť 

alebo vysloviť vedľa seba. Aby nešlo o triviálne nápady, talentovaní ľudia musia byť absolútne 

zorientovaní v tom, kde je dnes svetový štandard v ich odbore. Také sociálne prostredie sa 

dá dosiahnuť vhodne motivovanou imigráciou odborníkov, napríklad na miestnu univerzitu, 

ktorá ponúkne svetovo relevantnú pridanú hodnotu. 

V tejto publikácii sme sa pokúsili zmapovať inovačné prostredia siedmich slovenských 

regiónov a konfrontovať sa s koncepčnou neistotou, ako k tejto úlohe vlastne pristúpiť. Náš 

projekt z analýzy vynecháva miestny inovačný ekosystém Bratislavského kraja, ktorý je v malej 

krajine ako Slovensko zákonite jej jadrom.  Okolo jadra je zorganizované všetko ostatné, malý 

solárny systém. Výhodou tejto situácie je, že dianie v regiónoch môžeme nasvietiť postupne 

vhodnou intenzitou bez inak dominujúceho centrálneho regiónu a uvidieť ich ako samostatné 

nádejné zoskupenia s autentickou tvorivou energiou a možnými náznakmi budúceho 

hospodárskeho úspechu. 

V profiloch regiónov, ktoré vám ponúkneme nevytvoríme technologickú prognózu, hoci by 

sme si ju tiež radi prečítali. Nepopíšeme ani odvetvovo špecializované regionálne zoskupenia, 

ktoré sa medzi slovenskými regiónmi formujú. Zvolili sme si pristúpiť k prehľadu siedmich 

miestnych situácií na základe hľadania spoločných obsahových motívov v tvorivom úsilí najviac 

viditeľných verejných a súkromných aktérov, ktorí sa zapájajú do výskumu a vývoja. Za vstupnú 

bránu k nim sme si zvolili participáciu na súčasných európskych grantových schémach, čo nám 

zaručuje, že inštitúcie, ktoré cez nich identifikujeme majú kompetencie realizovať inovačnú 

aktivitu na vysokej úrovni porovnateľnej s partnermi v medzinárodnom prostredí. 

Výskum a vývoj v podnikoch, na univerzitách, na ústavoch SAV sa v regiónoch neobjavil v 

zistených kombináciách náhodou. Vychádza z ďalekosiahlych rozhodnutí o verejných a 

súkromných investíciách, ktoré boli urobené v minulosti. Viaže sa na vzdelávanie odborníkov, 

ktoré v regiónoch cielene reagovalo na lokalizované hospodárske odvetvia. Základné črty 

regionálnej špecializácie vo výskume a vývoji Slovensko získalo v historickom prostredí, kde 

trh neexistoval a všetko dianie bolo výsledkom riadenia zhora. V súčasnosti sa krajina rozvíja 

organicky v trhovom prostredí, kde súťaž riadi všetko relevantné zdola a naopak, snahy 

o čokoľvek nad rámec krátkodobej vízie zdá sa zlyhávajú. Moderné inovačné činnosti sú 

obsahom značne naviazané na tradície, ktoré na mieste rozvinul talent predchádzajúcich 

generácií. 
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V regionálnych štúdiách popisujeme pestré konštelácie výskumných zámerov, ktoré často v 

neľahkých podmienkach rozvíjajú desiatky pracovných tímov. Ukazujú nám krajinu, ktorá 

zďaleka na žiadnom mieste nemusí začínať od začiatku. Aj najmenšie regióny disponujú 

rôznorodou infraštruktúrou s tradíciami a schopnosťou reagovať na otvorené príležitosti. 

Hospodárski komentátori dnešné Slovensko vidia z perspektívy nešťastnej špecializácie 

na priemyselnú výrobu s nízkou pridanou hodnotou, navyše najmä v odvetví, ktoré je globálne 

uprostred hlbokej technologickej transformácie. Ale krajina je v tomto procese spolu s týmto 

odvetvím, nie je len jej javiskom. 

V inovačnom ekosystéme sú prítomné nádejné prvky, z ktorých sa dá budovať niečo celkom 

nové a podľa všetkého čo pozorujeme je na to najvyšší čas. Výhoda nízkych nákladov na 

zabezpečenie pracovnej sily sa už čiastočne vyčerpala a pokročí ešte viac robotizáciou, najmä 

v súčasnej dobe keď sa stroje ukážu epidemicky bezproblémové. Ďalej sa už bude dať 

Slovensko rozvíjať len cestou do neznáma. Svojim spôsobom chtiac–nechtiac musíme zísť na 

málo prebádané chodníčky. Rozvinuté spoločnosti a ich hospodárstva sa nutne opierajú 

o technologickú modernizáciu, rozširovanie špecializácií a zvyšovanie variability produkcie. 

Ponúkneme vám pohľad dovnútra odvetvia výskumu a vývoja, aby ste sa mohli sami 

rozhliadnuť, na aké zaujímavé miesta sa z takej cesty podľa vášho názoru bude dať na každej 

zastávke odbočiť. 
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8.1. Trnavský kraj 
Odvetvovú štruktúru Trnavského kraja reprezentujú takmer všetky druhy priemyslu. 

Rozmiestnenie je však nerovnomerné, pričom priemyselný charakter má najmä severná a 

stredná časť regiónu. Aj napriek významným investíciám v automobilovej produkcii ako aj 

posilneniu strojárskeho priemyslu, výskum a inovácii v automobilovom sektore nie sú 

výraznejšie v regióne zastúpené. Výskum v priemysle je v Trnavskom kraji realizovaný 

v akademickej sfére Materiálovo-technologickou fakultou STU a jej centrom excelentnosti 

CAMBO, ktorý poskytuje zázemie pre výskum nie len materiálov v oblasti iónových 

a plazmových technológií a informatizácie priemyselných procesov. Trnavský priemyselný 

park je útočiskom hneď niekoľkých spoločností, ktoré aktívne participujú na projektoch zo 

schémy Horizont 2020, a to Bizzcom, Vossloh Schwabe Deutschland GmbH, ,STM Power, 

Mikrop, Celim či GA Drilling, Celim a Ecoland, ktoré sa venujú výskumu z oblastí strojárstva, 

materiálov a ich technologického spracovania, enviromentálnych technológií či tvorbe 

priemyselných nástrojov.  

V priemyselnom parku sídli taktiež spoločnosť Natures zaoberajúca sa výskumom, vývojom 

a výrobou liečiv a vitamínov. Oblasť zdravotníctva a farmácie je v regióne zastúpená aj 

v akademickom prostredí Trnavskej univerzity, kde boli realizované projekty SUNI-SEA 

zaberajúci sa cukrovkou, RESCRIP-TEC zameriavajúceho sa na prevenciu a skríning rakoviny 

krčka maternice či projekt unCoVer, ktorý reaguje na novú pandémiu koronavírusu. 

V Piešťanoch je situovaný Národný ústav reumatických chorôb. 

Významnú úlohu má v Trnavskom kraji energetika a s ňou spojený aj výskum a vývoj v tomto 

odvetví. Práve v oblasti nukleárnej energetiky bol realizovaný najväčší počet projektov zo 

schémy Horizont 2020, a to Výskumným ústavom jadrovej energetiky (VÚJE), ktorý získali 8 

projektov. Okrem VŮJE sa výskumu v oblasti energetiky na medzinárodnej úrovni venujú aj 

spoločnosti ABmerit, ktorá pôsobí v oblasti havarijnej pripravenosti jadrových zariadení, 

spoločnosť Decom zaoberajúca sa konzultačnou a dokumentačnou činnosťou v oblasti 

jadrovej energetiky či Inžinierska výpočtová spoločnosť Trnava, ktorá poskytuje služby 

výpočtového modelovania projektových a nadprojektových havárií jadrových elektrární. 

V trnavskom prostredí je situované aj výskumné centrum Slovenskej akadémie vied ALLEGRO, 

ktoré sa zameriava taktiež na energetiku a jadrovú energetiku a jej bezpečnosť.  

Výskum v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby a potravinárstva je čiastočne v univerzitnom 

prostredí zastúpený na Univerzite Cyrila a Metoda v rámci projektu IPCOS. V kraji pôsobí aj 

pracovisko Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, a to Centrum výskumu 

rastlinnej výroby v Piešťanoch, ktoré sa aktívne podieľa na výskume v tejto oblasti. Vývoju, 

výrobe a distribúcii minerálnych zmesí na výživu hospodárskych zvierat sa venuje spoločnosť 

Mikrop. Do tejto skupiny výskumných spoločností môžeme zaradiť tiež firmu Enviral, ktorá sa 

venuje výrobe a vývoju týkajúceho sa bioetanolu v podobe participácií na dvoch projektoch 

Horizontu 2020, ktorými sú CONVERGE a EXCornsEED. 
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Ďalšie hodnotné medzinárodné projekty z rôznych oblastí výskumu v rámci schémy Horizont 

2020 sú v Trnavskom kraji realizované spoločnosťami ŽOS Trnava, Twenty Communications, 

WAI, SHARK.AERO, CEMMAC, INNOV8 či spoločnosťou Usability Engineering Center.  
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8.2. Trenčiansky kraj 
Trenčiansky kraj patrí svojou rozlohou, počtom obyvateľov a aj veľkosťou výskumného 

a inovačného ekosystému k menším krajom v rámci Slovenska. Považský Inovec rozdeľuje kraj 

na dva charakterovo odlišné regióny, a to priemyselné Považie a banícku oblasť Ponitrie. 

Významné priemyselné zameranie orientované na gumárenský a strojársky priemysel  v oblasti 

Považia úzko súvisí aj výskumným a inovačným zameraním miestnych podnikov. Dôležitú 

úlohu a historický význam má v Trenčianskom kraji aj odevný a najmä sklársky priemysel. Práve 

sklárstvo je jedným z dôležitých smerov výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra 

Dubčeka, ktoré vytvorilo zázemie pre Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované 

sklá FunGlass. V excelentnom centre FunGlass sa výskum špecializuje v troch dominantných 

smeroch, a to v zdravotníctve, energetickom a automobilovom priemysle. Ďalšími vedeckými 

centrami Univerzity Alexandra Dubčeka sú Centrum kompetencie pre výskum skla VITRUM 

LAUGARICIO (VILA), Centrum pre diagnostikovanie a testovanie kvality materiálov (CEDITEK), 

Bielokarpatská sklárska výskumná, vývojová a vzdelávacia základňa (KASKLO); a centrá Fakulty 

zdravotníctva HBO -  Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu; CeQoL - Centrum 

pre výskum kvality života(Fakulta zdravotníctva TnUAD); a CEBiA - Centrum bioštatistických 

aplikácií.  

Ďalšou významnou oblasťou výskumu v kraji je strojárstvo a súvisiace odvetvia. Inovatívny 

technologický startup Pistonpower zameriava výskumnú činnosť na vysokotlakové riešenia pre 

hydraulické valce. Prievidzská firma VIPO sa venuje výskumu, vývoju a výrobe strojov 

a elektronických systémov. V oblasti strojárskej výroby, montáže, konštrukcií, výroby 

náhradných dielov, prevodových skríň a najmä výroby prevodoviek pôsobí spoločnosť 

Bonfiglioli, ktorá participuje na medzinárodnom projekte knowlEdge, ktorý sa zaoberá 

potrebou nových riešení umelej inteligencie, infraštruktúry správy údajov a transformáciou 

výmeny poznatkov. Umelej inteligencii a virtuálnej realite sa venuje aj firma Virtual Reality 

Media, ktorá vyvíja moderné simulátory, výcvikové a vzdelávacie systémy. Na výskum 

produktov IMS elektrometrov s vysokým rozlíšením a citlivosťou sa orientuje spoločnosť 

MaSaTECH. Vývoju vlastných softvérových produktov sa v Trenčianskom kraji venuje 

spoločnosť SAE-Automation. 

Výskumným zameraním EVPÚ sú elektrokomponenty pre automobilový priemysel, 

mechatronické systémy, prúdové zdroje a systémy obranného priemyslu. Významné 

postavenie v automobilovom priemysle má spoločnosť Matador, ktorá sa aktívne podieľa aj 

na výskumných projektoch. Jedným z takýchto projektov je projekt riešený v spolupráci 

s Žilinskou univerzitou a spoločnosťou VIPO, zameraný na výskum a vývoj modulárnych 

rekonfigurovateľných výrobných systémov s využitím princípov Smart Industry. Matador tiež 

participuje na teamingovom projekte centra excelentnosti SlovakION.  

Inovatívne konštrukčné návrhy a expertízy v zbraňovej a muničnej oblasti, elektronických 

systémoch, skúšobníctve a v civilných výskumno-vývojových programoch rieši Konštrukta 
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Defence. ZTS – Výskum a vývoj sa venuje rekonštrukciám vodných elektrární, navrhovaniu 

malých vodných elektrární a ich údržbe a inžinierskej činnosti v strojárskej výrobe v oblasti 

energetiky so špecializáciou na vodné hospodárstvo a jadrovú energetiku. Súčasný výskum 

Environmentálneho inštitútu sa sústredí na hodnotenie rizika vznikajúcich látok v životnom 

prostredí na podporu rámcovej smernice o vode, novými látkami. Hlavnou činnosťou inštitútu 

je integrovaný manažment povodí, tvorbou plánov vodohospodárskeho manažmentu 

a implementáciou súvisiacich politík. 

Projektovým zameraním sa od už spomínaných výrazne odlišuje projekt ECOBREED, ktorý 

rieši Biomila zaoberajúca sa primárne produkcii a spracovaniu pšenice špaldovej v systéme 

ekologického poľnohospodárstva. 
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8.3. Nitriansky kraj 
Výrazne poľnohospodársky charakter v rámci Slovenska má práve Nitriansky kraj. Priaznivé 

podmienky pre poľnohospodársku činnosť v regióne vytvárajú úrodné pôdy a teplejšia klíma 

Podunajskej nížiny, čo sa odzrkadľuje aj vo výsledkoch poľnohospodárskej výroby, ktorá je 

najsilnejšou v krajine. Silné zastúpenie odvetvia sa odzrkadľuje aj v zastúpení vedeckých 

publikácii zaradených medzi Poľnohospodárske a biologické vedy, ktoré tvorí významnú časť 

publikačnej činnosti z akademického prostredia. Silné zázemie pre výskum v oblasti 

poľnohospodárskych vied v regióne zabezpečuje Slovenská poľnohospodárska univerzita, 

ktorá sa aktívne podieľa či už na národných projektoch, tak aj medzinárodných projektoch 

svetového významu. Taktiež univerzita spolupracuje v rámci kraja i mimo neho s množstvom 

podnikov či verejným sektorom. Takouto spoluprácou je aj spojenie SPÚ s mestom Nitra 

a Agroinštitútom v projekte PoliRural či spolupráca univerzity s Nitrou a organizáciou Triptych 

a ďalších európskych partnerov v projekte IN-HABITAT.  

Možnosti a útočisko pre rozvoj vedy a výskumu poskytuje špecializované pracovisko univerzity, 

a to Výskumné centrum AgroBioTech. V tomto výskumnom centre sa realizujú aj vedci a 

výskumníci z prostredia Univerzity Konštantína Filozofa a jeho Fakulty prírodných vied. 

Výskum na UKF je orientovaný na prírodné, humanitné a spoločenské vedy v oblasti 

základného a aplikovaného výskumu, inovácií didaktických metód, foriem a obsahu študijných 

programov. V kraji sídli aj Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied, 

ktorý je od roku 2017 súčasťou Centra biológie a biodiverzity SAV a jeho hlavnou oblasťou 

výskumu je genetický polymorfizmus a biodiverzita vybraných lesných drevín, medzidruhová 

hybridizácia a mutačné šľachtenie a selekcia línií rastliny Amarathus sp. pre potravinárske 

účely. Ďalším silným predstaviteľom poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora je 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Lužiankach, ktoré patrí pod 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. NPPC sa zameriava na komplexný 

výskum v oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných zdrojov pre pestovanie 

rastlín a chov zvierat, zabezpečenia kvality, bezpečnosti, inovácií a konkurencieschopnosti 

potravinárskych i nepotravinárskych výrobkov a ďalšie. V oblasti poľnohospodárstva, 

potravinárstva a k nim pridruženým smerom pôsobí aj nezisková organizácia NewEdu 

a Bioeconomy cluster.  

Medzi dominantné oblasti priemyslu v Nitrianskom kraji patrí okrem potravinárskeho 

nepochybne aj strojársky, papierenský, chemický a gumárenský. Dôležitými podnikmi 

pôsobiacimi v elektrotechnickom priemysle sú Volkswagen a Siemens. Výskumná činnosť 

týchto spoločností sa však realizuje mimo SR. Centrom chemickej produkcie v kraji je mesto 

Šaľa, v ktorom pôsobí spoločnosť Duslo. Transformáciou projekčno-inžinierskej kancelárie 

štátneho podniku Šaľa vznikla firma EXPRO, ktorá sa venuje projektovej, inžinierskej a 

dodávateľskej činnosti v chemickom priemysle. Recykláciou popolčeka zo spaľovní 

komunálneho odpadu sa zaoberá nitrianska firma Velaworks, ktorá v rámci EIC akcelerátora 
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riešila projekt COSMOS-Fenix zaoberajúci sa opätovným použitím nebezpečného 

odpadového popola získaného z tepelného spracovania odpadu ako náhrady kritických a 

toxických spomaľovačov horenia vo výrobe plastov a gumy.  

Výskum v oblasti energetiky je v kraji zastúpený spoločnosťou NucleoCon, ktorá je expertom 

na vývoj a adaptáciu metód výpočtového kódu TRANS-URANUS používaného pre 

bezpečnostné analýzy paliva v tlakovodných jadrových reaktoroch a levickou spoločnosťou 

VÚEZ, ktorá sa okrem iného aktívne venuje aj vývojovým a predvýrobným etapám a kontrolnej 

činnosti v oblasti energetiky a vyhradených technických zariadeniach. 

Spoločnosť BroadBit Energy Technologies sa venuje vývoju riešení pre pokročilé systémy 

automatizovaných a elektrických vozidiel a železničnej dopravy. V neposlednom rade 

v Nitrianskom kraji pôsobí aj Archeologický ústav SAV, ktorého činnosť sa sústreďuje 

na výskum v odbore archeológia a príbuzných vedných disciplínach a v rámci Horizont 2020 

riešil projekt, ktorého hlavným cieľom bola analýza archeologických nálezov 

a zhromažďovanie poznatkov o využívaných surovinách, zdrojoch, postupoch spracovania 

a používaných technológiách pri výrobe predmetov dennej potreby, súčastí odevov, zbraní či 

šperkov včasného historického obdobia. 
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8.4. Žilinský kraj 
Žilinský kraj je tradične sídlom výskumu v oblasti technických vied zameraných primárne 

na dopravu (cestnú, železničnú, vodnú a leteckú) a inteligentné dopravné systémy, 

elektrotechniku, telekomunikácie, informatiku, informačné a komunikačné technológie, 

strojárstvo, robotiku, energetiku a stavebníctvo. Za historicky hlavného iniciátora výskumno-

vývojových činností vo väčšine vyššie uvedených oblastí možno považovať Žilinskú univerzitu 

v Žiline a s ňou previazané inštitúcie. Tie v priebehu času vznikli v symbióze so zameraním 

univerzity alebo predstavovali ďalší vývojový krok, kedy sa výskum a vývoj na základe 

požiadaviek trhu a dopytu spoločnosti presunul do fáze inovácií a na základe výskumných 

a vzdelávacích aktivít vyvíjaných na univerzite následne došlo k založeniu súkromných firiem, 

ktoré vychádzali z osobných ambícií učiteľov a absolventov tejto významnej slovenskej 

univerzity.  

Považie je synonymom tradície v oblasti strojárskej výroby a zbrojného priemyslu. Je preto 

prirodzené, že výskumné aktivity nachádzajú uplatnenie aj v tomto segmente. Založenie 

technologickej firmy na Liptove, ktorá vyvíja a vyrába detektor chemických a biologických 

látok v ovzduší, primárne určený pre potreby ozbrojených síl a v poslednom období aj civilnej 

ochrany a ochrany životného prostredia, potvrdzuje ľudský potenciál v tomto segmente. 

Významné postavenie má aj samotný výskum podporujúci civilnú ochranu, ktorý je 

podporovaný jednak verejnými ale aj súkromnými subjektami.  

Žilinský kraj je rovnako typický aj pre svoje zameranie na lekárske vedy, ktoré dlhoročne 

reprezentuje Jesseniova lekárska fakulta v Martine ako súčasť univerzity Komenského 

v Bratislave a jej vedecký park BioMed Martin. Z tohto pohľadu je významné aj previazanie 

lekárskej fakulty s Univerzitnou nemocnicou Martin a záujem zahraničných študentov 

o štúdium na tejto lekárskej fakulte.  
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8.5. Banskobystrický kraj 
Inštitúcie v Banskobystrickom kraji zastávajú významnú rolu slovenského výskumno-

vzdelávacieho centra v oblasti pôdohospodárskych vied a spoločenských a humanitných vied. 

V rámci pôdohospodárskych vied sa výskumné aktivity koncentrujú v okolí mesta Zvolen a sú 

primárne zastúpené Technickou univerzitou vo Zvolene, Národným lesníckym centrom 

a Ústavom ekológie lesa SAV, ktoré sa profilujú do oblasti výskumu lesa, lesníctva, prírodného 

a životného prostredia vo väzbe na lesné ekosystémy, ekológiu a biológiu drevín a ďalších 

organizmov zviazaných s drevinami a ich ekosystémami a environmentu.  

V oblasti spoločenských a humanitných vied je nositeľom výskumných aktivít Univerzita Mateja 

Bela v Banskej Bystrici, ktorá sa vo svojich výskumných témach okrem iného venuje aj 

problematike vytvárania inkluzívnejšej a prosperujúcej spoločnosti, dopadov finančnej krízy a 

rastúcej nezamestnanosti na mladých ľudí a spôsobom ako títo mladí ľudia na tieto výzvy 

reagujú a aké spoločenské inovácie do spoločnosti prinášajú, problematike rodovej rovnosti, 

či podpore technického výskumu v oblasti vnímania rádiologických rizík a súčasne liečebných 

účinkov radónu v radónových kúpeľoch. Vo vzťahu k univerzite je zaujímavé pozadie a súčasné 

aktivity organizácie Globsec, ktorej zakladatelia pochádzajú z radov absolventov univerzity, 

a ktorá sa okrem iného zaoberá aj posilnením európskeho hlasu vo svete s cieľom zabezpečiť, 

aby sa Európa stala silnejším globálnym hráčom.  

Mimo týchto vedných oblastí sa výskumné, vývojové a inovačné aktivity v regióne viažu na 

dizajn čipov, mikro a nanoelektroniku, zlepšenie energetickej efektívnosti budov, výskum 

klieštika u včiel, bezpečnostný výskum, či rozvoj vidieckych oblastí.  
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8.6. Prešovský kraj 
Regionálny inovačný systém na severovýchode Slovenska je rozsahom najmenší. Ide o územie 

ležiace prevažne na hospodárskej periférii krajiny, napriek tomu, že jeho centrom je tretie 

najľudnatejšie mesto na Slovensku. Infraštruktúra sa tu viaže prevažne na inštitúcie 

vybudované v minulosti, vo verejnom sektore aj v hospodárstve. Tie si v priebehu uplynulých 

desaťročí prešli unikátnym vývojom a hlbokou premenou. Stopy ich cesty v súčasnej štruktúre 

výskumu a vývoja pozorujeme zreteľne. 

Medzi aktivitami v akademickom sektore vyniká výskum v oblasti solárnej fyziky a bioetiky na 

Prešovskej univerzite. Prebieha tam vývoj hybridných matematických modelov prenosu tepla 

a hmoty v poréznych médiách. Výsledky majú uplatnenie v oblasti monitorovania a 

bezpečnostných systémov v jadrovej energetike a experimentov v jadrovej fyzike. Inštitút etiky 

a bioetiky rieši etické a morálne otázky v biotechnológiách, medicíne a ošetrovateľstve. Snaží 

sa o pokrok v oblasti profesijnej etiky biomedicínskych a zdravotníckych profesií. 

Astronomický ústav SAV v Poprade sa podieľa na príprave nových zariadení na Kanárskych 

ostrovoch, ktoré môžu onedlho zmeniť súčasné chápanie javov súvisiacich s magnetickou 

aktivitou Slnka. Výsledkom by mali byť lepšie podmienky v oblasti zberu a spracovania údajov 

vo vysokom rozlíšení a širšia miera ich využitia. Slovenský tím je súčasťou siete pracovísk, ktoré 

sa sústredia na pozorovanie aj teoretický výskum. 

V inovatívnom súkromnom sektore regiónu sú črty klastra okolo vývoja polymérov. Vyvíjané 

sú napríklad z biomasy či určené na textílie priateľskejšie k životnému prostrediu. V Nexis 

Fibers sa snažia inovovať životný cyklus textílií, dodať im schopnosť biologickej odbúrateľnosti. 

To by malo postupne znížiť znečisťovanie prostredia mikroplastmi pochádzajúcimi z 

degradácie textilných materiálov. Materiály na konci životnosti budú schopné biologickej 

recyklácie. V Chemosvit Fibrochem vyvíjajú polyméry opäť na báze biomasy. Ich kompozit sa 

využíva vo výrobe prototypov, dielcov v batožine, v automobilovom priemysle, v domácich 

spotrebičoch. Má potenciál v škále aplikácií, napríklad v stavebníctve, interiérovom dizajne, 

vo výrobe športového náradia. V Terichem Tervakoski vyvíjajú iné polymérne kompozity so 

zameraním na vhodnosť do súčiastok inteligentných elektrických sietí. Termoplastický materiál 

umožní efektívnejšiu výrobu káblov, zvýši prenosovú kapacitu a zlepší parametre využitia 

elektrickej energie aj spotreby materiálov. 

V regióne identifikujeme aj zoskupenie podnikov, ktoré investujú do pokroku v precíznom 

riadení priemyslu novej generácie. Spinea vyvíja a vyrába portfólio presných aktuátorov v 

modulárnom prevedení a priamej spolupráci so svojimi zákazníkmi. Skúma súčasné možnosti 

zvyšovania efektivity v prevádzkovaní výrobných technológií, ktoré sa opiera o dáta a ich 

spracovanie. Podobne aj v Elcom pracujú na vývoji podobných precíznych postupov v oblasti 

produkcie elektroniky pre obchod, mobilných zariadení do extrémnych podmienok, riadiacich 

systémov v jadrovej energetike, automobilovom priemysle či zdravotníctve. Pokroky v 

priemysle reagujú na technologický vývoj v kybernetike. Dizajnujú a testujú sa nové 
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adaptabilné výrobné a logistické systémy, podporuje sa automatizácia, nové formy interakcií 

medzi človekom a strojom. Konceptom učiacej sa továrne títo výrobcovia zhodne reagujú na 

výzvu individualizovaného a dynamického dopytu. Blízky trend nachádzame aj v iných 

hospodárskych odvetviach. 

Technológie pre inteligentnú železničnú logistiku vyvíjajú v Tatravagónke. Digitalizácia a 

automatizácia nákladnej železničnej dopravy je proces, ktorý zvýši udržateľnosť nákladnej 

dopravy. Ich činnosti sa zameriavajú na nové zariadenia pre lepšiu realizáciu údržby vlakov a 

lepšie využitie kapacít pomocou softvérom plánovanej dopravy. Skúmajú sa možnosti 

flexibilného pohonu vlakov s cieľom znížiť dopravné náklady. Vhodné rozmiestnenie 

dodatočných lokomotív medzi nákladné vozne by napríklad mohlo v budúcnosti vlakom 

umožniť pohyb ťažkých nákladov bez rizika vykoľajenia. Zavedenie nových trendov 

do prevádzky výrazne zvýši konkurencieschopnosť železnice, ktorá je už dnes 

najekologickejším druhom nákladnej dopravy. 

V regióne identifikujeme popri priemysle a doprave aj aktérov, ktorí pracujú na inováciách v 

doménach inteligentného mesta. Cviker vyvíja a prevádzkuje komunikačnú platformu, ktorá 

do stavebníctva a obchodu s nehnuteľnosťami vnáša prvok radikálnej transparentnosti, 

efektívnejšie procesy a potenciál značných úspor. Umožňuje zdieľanie komplexných 

digitálnych modelov naprojektovaných stavieb a infraštruktúry. Používatelia si cez ich aplikáciu 

dokážu modely zobrazovať, napríklad v reálnej veľkosti. Môžu si prezerať varianty modelov, 

rôzne fasády, zobraziť stavbu z rôznych smerov, za meniacich sa svetelných podmienok počas 

dňa. Rozhodovanie o stavbe môže byť vďaka službe kvalitnejšie a rýchlejšie ako dnes. Seak sa 

venuje urgentnému problému budovania mestských sietí nabíjacích staníc pre elektromobily. 

Vyvíja vlastné dostupné nabíjacie stanice, ktoré umožnia rozvoj tejto novej infraštruktúry za 

prijateľných podmienok. Technológia dokáže využiť všadeprítomný grid verejného osvetlenia, 

integruje nabíjacie stanice do stožiarov lámp. Obyvatelia si onedlho budú môcť nabíjať vozidlá 

všade, kde obvykle parkujú. 

V Prešove aj v menších centrách regiónu nachádzame vo väzbe s miestnymi priemyselnými 

podnikmi dynamiku v priamom kontakte s takými témami, ktorej sa venujú špičkové 

špecializované pracoviská vo svete. Reagujú na aktuálne praktické výzvy aj na pokrok v 

základnom výskume širokej škály odborov. Metodicky sme sa v tejto štúdii rozhodli 

pre zjednodušenie primárnou identifikáciou výskumných tímov, ktoré sú s kolegami v zahraničí 

zosieťovaní prostredníctvom aktuálnych Európskych programov verejného financovania. 

Zo skorších etáp nášho projektu totiž vyplýva, že práve tieto pracoviská dokážu tvorivú energiu 

transformovať do podoby nových poznatkov a inovácií najspoľahlivejšie, a preto by sme ich 

nemali zo štúdie vynechať.  
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8.7. Košický kraj 
Košice sú druhou metropolou Slovenska s potenciálom umožňujúcim dosiahnuť dimenzie 

porovnateľné s dominantnou koncentráciou výskumných a vývojových kapacít v hlavnom 

meste. V súčasnosti sú Košice regionálnym systémom s hospodárskou kondíciou 

porovnateľnou s ostatnými šiestimi krajmi. Ich nevýhodou je zatiaľ poloha na východe krajiny, 

kde chýba priame a rýchle napojenie na jadrový priestor kontinentu. 

Bratislava ním disponuje a ťaží z neho aj keď ho možno tiež nevyužíva naplno. Dynamika 

západného Slovenska sa však tiež nerozbiehala v deväťdesiatych rokoch samozrejme. Košice 

sú s vedomím geografickej oddelenosti, ležia priamo na vonkajšej hranici Európskej únie, 

cielene rozvíjané ako autonómny celok, ktorý vie, že sa musí spoliehať na energiu vlastného 

prostredia. Paradoxne sa periférnosť regiónu odráža v zvýšenej miere ochoty sieťovať sa 

za hranicami a využívať príležitosti na nadnárodnej úrovni, ktorých je v Európe veľa a neustále 

pribúdajú. 

V akademickom sektore tu nachádzame množstvo projektov univerzitných pracovísk. 

Orientujú sa na medicínske technológie, vývoj v oblasti umelej inteligencie a robotiky, ale 

napríklad aj vesmírny program. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach reaguje 

na neodkladný dopyt zlepšiť kapacity klinického skúšania liekov. Jej tím sa podieľa 

na nadnárodnej experimentálnej sieti inštitúcií, ktoré hľadajú vhodný model pre rýchlu a 

bezpečnú registráciu farmaceutík, aby sa do neho mohla flexibilnejšie zapájať väčšina 

európskych nemocníc. Iný tím tej istej univerzity vyvíja technológie využiteľné v oblasti 

psychiatrickej starostlivosti. Ich klinický digitálny nástroj integruje údaje z mobilných senzorov 

a pomocou strojového učenia dokáže vyhodnocovať vývoj duševného stavu v kontexte 

každodenného života ľudí. 

Technická univerzita v Košiciach a jej pracoviská sa zapájajú do mnohých medzinárodných 

projektov. Jeden z tímov sa venuje inováciám v oblasti robotiky určenej na inšpekciu a údržbu 

technickej infraštruktúry. Infraštruktúra predstavuje hospodársky sektor, presahuje do 

mnohých odvetví, ako sú energetika, doprava či stavebníctvo. Európski výrobcovia dnes 

kontrolujú okolo polovice globálneho trhu. Umelá inteligencia je podľa všetkého disruptívnou 

technológiou našej doby. Univerzita je aktívna v prebiehajúcich snahách o posilnenie kapacít 

v umelej inteligencii v Európe. Podieľa sa na komplexnej platforme s cieľom znižovať bariéry 

pre inovácie, podporiť prenos technológií do praxe a podporiť rast podnikov v odvetviach 

okolo nej. Európa nemá v konkurencii s ostatnými regiónmi vo svete príliš na výber. Týka sa 

to aj ďalších súvisiacich odvetví. 

Jeden z tímov na univerzite sa venuje robotike v zatiaľ netradičnej doméne sociálnej 

starostlivosti. Roboty sa už totiž využívajú v zdravotníctve a potenciálne sa stanú riešením 

výziev, ktorým zdravotníctvo čelí. V dôsledku demografického starnutia sa predpokladá, že 

na svete budú chýbať až milióny zdravotníckych pracovníkov. Sociálne roboty môžu byť raz 

dôležité pre prácu v zdravotníctve aj každodenný život pacientov doma. Iný tím výskumníkov 
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pracuje na problematike udržateľnosti dodávky kovov, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu 

v odvetviach špičkových technológií a konkurencieschopnosti výroby. Aby sa uvoľnili 

obmedzenia spôsobované nepružnou dodávkou z primárnej ťažby, je potrebné preskúmať 

alternatívne zdroje kovov. Priemysel urgentne hľadá cestu, ako uplatniť nový prístup k ich 

zhodnocovaniu. 

Ústav experimentálnej fyziky SAV sa venuje výskumu fyzikálnych javov pri nízkych teplotách. 

Ide o oblasť nevyhnutnú pre pokrok vo vývoji nových zariadení v oblasti nanovedy, 

materiálového výskumu a kvantových technológií vo všetkých formách. Ich poznatky umožnia 

študovať nové fyzikálne javy, vytvárať základné znalosti aj ich aplikácie s komerčnou hodnotou. 

Spacelab je iniciatíva oddelenia kozmickej fyziky v rámci toho istého ústavu. Vesmírny 

výskumný program v Košiciach historicky súvisí s pozorovaním kozmického žiarenia 

na observatóriu vo Vysokých Tatrách a aktuálne sa zaoberá napríklad hľadaním pôvodu častíc 

s ultra-vysokými energiami alebo pozorovaniu žiarenia hornej atmosféry s ambíciou prispieť 

k pochopeniu vplyvov na signál navigačných družíc. Pracovisko sa inžiniersky podieľa 

na konštrukcii aparatúr pre európske vesmírne misie. 

Ústav geotechniky SAV sa vo výskume venuje vývoju nových nanoporéznych a 

nanoštruktúrovaných adsorbentov. Motiváciou je kvalitnejšia liečba vážnych zdravotných 

stavov spojených s akútnymi a chronickými následkami vystavenia dlhodobej radiácii a ťažkým 

kovom. V ich dôsledku sa môže dramaticky znížiť kvalita života postihnutých ľudí, no súčasná 

liečba je veľmi nákladná a neefektívna. Skúmaná kontaminácia je vážnym problémom v dvoch 

krajinách participujúcich na projekte, na Ukrajine a v Kazachstane. Jedná sa tam o územia 

černobyľskej radiačnej zóny a v okolí vojenských testovacích zariadení. 

V súkromnom sektore identifikujeme celú skupinu podnikov, ktoré pracujú na kvalitnejšom a 

bezpečnejšom dizajne informačných systémov pre internet vecí. Košice sa v oblasti 

digitálnych technológií rozvíjajú aj vďaka mnohostrannej aktivite ich klastrov, ktoré sieťujú 

tematicky blízkych aktérov, napríklad v Košice IT Valley či AT+R. Výskumný tím Intersoft sa 

venuje snahe o zníženie nedostatočnej interoperability, ktorá sa považuje za najdôležitejšiu 

prekážku dosiahnutia globálnej integrácie ekosystémov internetu vecí, cez hranice domén, 

technologických štandardov a korporátnych záujmov. Súčasný internet vecí v skutočnosti 

pozostáva z množstva izolovaných sietí, ktoré spolu nekomunikujú. Bráni to využitiu plného 

potenciálu, ktorý by sa už dal technicky dosiahnuť. 

V Novitech sa ich tím venuje digitalizácii stavebníctva. Súčasný výskum zahŕňa prvky 

automatizácie informačných modelov budov, systém podpory rozhodovania o renovácii, ktorý 

pomáha projektantom v preskúmaní dostupných možností renovácie. Odhaduje sa aké 

dopady prinesie renovácia na výkon budovy, optimalizuje sa návrh a proces výstavby v záujme 

koordinácie, úspor času a nákladov. Stavebný sektor sa čoraz viac spolieha na dáta nasnímané 

na stavenisku v reálnom čase a kritickým sa stáva schopnosť ich vyhodnocovania. Je potrebné 

analyzovať komplexné informácie, ako napríklad snímky z dronov a satelitov, dáta zo senzorov. 
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Kontrola kvality sa tiež postupne automatizuje cestou robotickej detekcie geometrických a 

vizuálnych chýb. Vhodné nástroje sa už testujú v laboratóriách aj staveniskách. 

V Biomedical Engineering vyvíjajú v úzkom kontakte s praxou implantáty vyrobené z titánovej 

zliatiny technológiou trojrozmernej tlače. Proces zahŕňa skenovanie, digitalizáciu a 

modelovanie zdravotníckych výrobkov, spracovanie dát, validáciu výrobkov. Výskum prebieha 

v oblasti implantológie a senzoriky. Výzvou je technológia výroby z kovových zliatin na úrovni, 

ktorú nemožno dosiahnuť žiadnou inou bežnou technológiou. Ich projekt pokrýva 

technologický reťazec kovových zliatin pre rôznorodé spektrum aplikácií, vrátane 

automobilového, leteckého, energetického sektora okrem dominantnej medicíny. 

Iný výskum realizuje Saftra Photonics v oblasti fotoniky a biomedicíny. Na trh uvádza prenosné 

snímacie zariadenie, ktoré deteguje kontamináciu škodlivými organickými látkami. 

Efektívnejšia a rýchla metóda v porovnaní so súčasnými postupmi sa realizuje cestou tzv. 

multiplexnej analýzy. Organické látky sa prenášajú ďaleko od zdrojov znečistenia, do oblastí, 

kde sa nikdy nepoužívali ani nevyrábali. Výhodou ich inovácie je jednoduchý proces odberu 

vzoriek ktorý môžu vykonať neodborníci, rýchlosť metódy, ktorá zaberie iba minúty a nízka 

cena celej analýzy. 

Mesto Košice má typicky mestské hospodárstvo s vysokou diverzitou. Nie je už iba 

priemyselným centrom, ktorým bolo v minulosti a ktorým tak trochu zo zotrvačnosti zostáva 

v povedomí. Dá sa očakávať, že prvky post-industriálnej súčasnosti môžu vo vhodnej 

konštelácii podmienok nabrať dostatočnú rastovú dynamiku, ktorá mesto a s ním celý východ 

Slovenska dokáže dostať na úroveň dnešných vyspelých regiónov kdekoľvek naprieč Európou, 

ktoré vo svojom čase zachytili vhodný trend. V dnešnom konkurenčnom prostredí to viac než 

čokoľvek iné znamená schopnosť včas uvidieť unikátnu novú kombináciu špecializovaných 

znalostí a skúseností, ktorá dokáže prinášať reálne výsledky v podobe inovácií. Košice ich aj 

v našej štúdii zjavne majú nádejné vo viacerých odvetviach súčasne. 
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Zámer odhadnúť budúci vývoj v sektore výskumu na Slovensku sa opiera o predpoklad 

správneho pochopenia vývoja v nedávnej minulosti, ktorým sa regionálny systém dostal 

do súčasnej podoby. Výskum a inovácie súvisia s hospodárskou činnosťou, prostredníctvom 

ktorej krajina a jej obyvatelia môžu postupne nadobudnúť vyššiu úroveň prosperity. 

Materiálne bohatstvo však nie je jedinou motiváciou pre výskumný sektor s dobrou kondíciou 

či kvalitnými podmienkami pre výskumníkov. Bohatší intelektuálny život v krajine prispieva k 

jej kultivácii aj z iných strán. Vytvára pôdu na ktorej sa môžu rozvíjať záujmové komunity, 

inšpirovať ďalších a najmä najmladších ľudí v bezprostrednom okolí cez vzdelávanie v kontakte 

so súčasným obsahom poznania v rôznych odboroch. Výskum má aj kultúrny rozmer, podieľa 

sa na rozvoji symbolickej roviny miestnej znalostnej bázy158. 

Merateľné ekonomické dopady investícií do výskumu a vývoja sú častým a priveľkým 

zjednodušením, kde inštitúcie s kompetenciou riadiť podmienky pre rozvoj sektora a 

súvisiacich oblastí jednoducho nemajú odstup dlhodobej kontinuity, hlbokej histórie krajiny a 

uvedomenia si existujúcich skúseností. Slovenské prostredie napriek povrchnému zdaniu má 

kontinuitu.  

O povahe a význame inovácií v rozvoji popri tom vedie zvonku pomerne neprehľadnú 

polemiku aj ekonómia a jej súčasti, ktoré sa dotýkajú typickej črty hospodárskeho rozvoja – 

ostrej nerovnomernosti rastových efektov v súťaživom slobodnom režime fungovania 

hospodárstva v liberálnej demokratickej spoločnosti, na ktorú sme si aj u nás za posledné 

desaťročia zvykli ako na samozrejmosť.  

Regionálne systémy nadobúdajú rôzne formy, ich vnútorná štruktúra je premenlivá. Rozdiely 

z hľadiska potenciálu, inštitucionálneho nastavenia a inovačných schopností súvisia s tým, že 

čelia špecifickým výzvam aj potrebám intervencií zo strany verejných inštitúcií. Ťažisko 

inovačného procesu v komerčnom prostredí zvádza k vnímaniu stagnujúcej regionálnej 

situácie ako zlyhania trhu. Prejavuje sa totiž nedostatočnou intenzitou komerčného 

financovania výskumu všade tam, kde je neistota spojená s výsledkom inovačnej činnosti pre 

podnikový sektor neprijateľne vysoká.  

Systémové zlyhania môžu súvisieť s inými nedostatkami v konkrétnej regionálnej situácii. Ide 

predovšetkým o plytkosť inštitúcií, uzamknutie alebo fragmentáciu prostredia. Slabina v rovine 

inštitúcií sa týka situácií, v ktorých chýbajú dôležité časti inovačného systému, alebo je ich 

funkčnosť nedostatočne rozvinutá. Aktéri môžu byť paralyzovaní nedostatočným 

presieťovaním a napojením na kľúčové organizácie. Uzamknutie regionálneho prostredia vo 

výskume poukazuje na iný typ problému. Súvisí s príliš vysokou mierou špecializácie, neraz 

ako dedičstvo úspešnej minulosti. Regióny môžu zostávať kontraproduktívne zamerané na 

 
158 Celá analýza je k dispozícii tu: https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2021/odhad-buduceho-potencialu-
vyskumu-a-vyvoja-na-slovensku.html.  
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upadajúce odvetvia a prežité technológie. Fragmentácia ako tretí bežný typ systémového 

nedostatku sa týka chýbajúcich interakcií a výmeny znalostí v inovačnom systéme. 

Regióny majú tendenciu systémové nedostatky aj kumulovať. Plytkosť inštitúcií sa typicky 

objavuje v hospodárskej periférii. Škála činností v oblasti výskumu je tam príliš malá, dominuje 

v nej podnikový sektor v tradičných odvetviach. Rozvoju nových odvetví bráni obmedzená 

absorpčná schopnosť a neprítomnosť efektívnych podporných inštitúcií. Uzamknutie sa 

typicky spája so starým priemyslom, špecializáciou v odvetviach, ktoré smerujú k úpadku. 

Ochota uskutočniť radikálnejšie zmeny je tam nízka, regióny sa skôr snažia držať overenej 

rozvojovej trajektórie. Fragmentácia je napokon paradoxným systémovým nedostatkom, ktorý 

sa môže rozvinúť v dôsledku prílišnej vysokej diverzity a nedostatku príbuznosti. Napriek 

bezprostrednej blízkosti aktérov sa synergia vôbec nemusí dostaviť vinou slabých tokov 

špecifických znalostí. 

Analytická báza dominuje všade tam, kde sú inovácie existenčne závislé na vedeckom 

pokroku. High-tech odvetvia vyvíjajú nové produkty systematickým spôsobom, prepájajú 

rovnomerne základný a aplikovaný výskum. Podniky investujú do vlastných kapacít a využívajú 

znalosti z verejných inštitúcií vrátane univerzít. Spolupráca medzi podnikmi a verejným 

sektorom je živá, priemysel do veľkej miery závisí na kodifikovaných poznatkoch, ktoré 

zanechávajú stopu v podobe publikácií a patentov. Toky znalostí nie sú obmedzené 

geografickou vzdialenosťou, často sa dejú v globálnych sieťach špecializovaných komunít 

odborníkov v tej istej vednej oblasti. 

Odlišným typom je syntetická báza. Dominuje v odvetviach, ktoré inovujú využívaním nových 

kombinácií existujúcich znalostí s cieľom nájsť riešenia konkrétnych praktických problémov. 

K syntéze typicky pristupujú technické odbory, v ktorých dominuje aplikovaný výskum a 

postupný vývoj nových produktov na zákalde skúseností. Základný výskum má menší význam 

a povaha znalostí je skôr tzv. tichá. Nové znalosti sa rodia zo skúseností, učením sa a 

interakciou. Vyžadujú sa praktické zručnosti a know-how. Inovačné siete, ktoré súvisia so 

syntetickou bázou sú častejšie lokalizované prostredníctvom spoluprác a mobility 

výskumníkov. 

V tejto časti sme sa pozreli na výskumný ekosystém na Slovensku z pohľadu bežne dostupných 

štatistických údajov. Na regionálnej úrovni sa história akýchkoľvek časových radov začína 

najskôr v polovici deväťdesiatych rokov. Väčšina relevantných dimenzií však až o desaťročie 

neskôr, keď sa štatistika začala prispôsobovať medzinárodným štandardom v Európskej únii, 

ktorej sme sa v tom čase stali súčasťou. K dispozícii je aktuálne dátová štruktúra s ôsmimi 

regiónmi počas necelých dvoch desaťročí – od roku 2004 do roku 2019. Vecne sme si do 

stredu pozornosti v súvislosti s obvyklým očakávaním položili finančnú dimenziu výskumu, 

investície prúdiace do sektora s rôznou intenzitou v závislosti na rozhodovaní verejných 
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inštitúcií aj súkromných podnikov. Financie by nám mali umožniť priblížiť sa variabilnej 

regionálnej situácii. 

Za prínosné považujeme preskúmanie jednoduchej priestorovej panelovej databázy cestou 

exploratívnej faktorovej analýzy, ktorá by mala mať schopnosť naznačiť ako sú jednotlivé 

uvažované dimenzie investícií do výskumu a vývoja medzi sebou navzájom prepojené. 

Predpokladáme, že regionálne údaje obsahujú latentné dimenzie s interpretačnou hodnotou 

pre pochopenie vývoja a súčasného stavu slovenského inovačného prostredia. Faktorový 

model skutočne identifikuje tri komplexné dimenzie s odstupňovanou dôležitosťou. Na ich 

základe sa následne pokúsime zostrojiť extrapoláciu kondície do budúcnosti s ambíciou pokryť 

aktuálne desaťročie – s horizontom do roku 2030. Nemala by byť ale chápaná doslovne ako 

predpoveď budúcnosti. Skôr hodnotu vnímame v rovine pochopenia, čo približne možno 

od prostredia realisticky očakávať ak sa pravidlá hry oproti nedávnej skúsenosti drasticky 

nezmenia. 

9.1. Realizovaný potenciál výskumu a vývoja na Slovensku 

Výdavky na výskum a vývoj 

Celkový objem investícií do výskumu a vývoj od vstupu Slovenska do Európskej únie plynulo 

narastal. V roku 2019 tento objem dosiahol 0,78 mld. Eur. V čase vstupu do Európskej únie v 

roku 2004 bol na úrovni 0,23 mld. Eur. Trend naznačuje, že v blízkej budúcnosti by mohli 

investície do výskumu a vývoja presiahnuť 1,00 mld. Eur. Výsledky činnosti odvetvia sú 

dôležitým prvkom konkurencieschopnosti hospodárstva a teoreticky zabezpečujú jeho 

udržateľnosť v čoraz menej predvídateľnom prostredí s dynamickými socioekonomickými 

podmienkami a technologickým vývojom súčasného sveta.  

Technológie sa z rôznych dôvodov počas posledných rokov prudko hýbu novými smermi, 

ktoré vytvárajú príležitosti pre rozvoj nových odvetví hospodárstva v nových regiónoch sveta 

a súčasne ohrozujú odvetvia a ich geografické koncentrácie, ktoré uviaznu v rutine 

bez adekvátnej podpory výskumu a inovácií. Hospodárstvo má dynamický evolučný charakter, 

ktorého nevyhnutnou súčasťou je poznatková báza. Jej riziká na seba preberajú najmä malé a 

stredné podniky, ktoré vyvíjajú nové služby, produkty, efektívnejšie procesy, s ktorými sa 

snažia presadiť na regionálnom alebo širšom trhu.  
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Tabuľka 14 Podiel výdavkov na výskum a vývoj (%) na regionálnom hrubom domácom 
produkte 

Región 2000–2004 2005–2009 2010–2014 2015–2019 
Bratislavský 1,0 0,8 1,4 1,5 

Trnavský 0,5 0,3 0,4 0,6 

Trenčiansky 0,7 0,6 0,6 1,0 

Nitriansky 0,3 0,3 0,3 0,6 

Žilinský 0,6 0,3 0,7 0,8 

Banskobystrický 0,3 0,2 0,4 0,5 

Prešovský 0,2 0,2 0,3 0,3 

Košický 0,4 0,4 0,8 0,7 

Slovensko 0,6 0,5 0,8 0,9 
Zdroj: SOVVA                                                                                           Dáta: Štatistický úrad 
SR (2021) 
 

Rýchlo sa však rozvíja región hlavného mesta Bratislavy s jej širokým zázemím. Predchádzajúci 

režim simuloval geografické koncentrácie, ktoré prirodzene vznikajú v trhovom prostredí a v 

odvetví vedy a výskumu vytvoril v Bratislave významnú koncentráciu inštitúcií a kapacít. 

Predovšetkým ju zabezpečili na jednom mieste sústredené pracoviská vysokých škôl, ústavov 

SAV a rezortných výskumných pracovísk, z ktorých väčšina uplynulé tri desaťročia prežila vo 

viac alebo menej transformovanej podobe. Pokiaľ Bratislavský kraj v roku 2019 tvoril 28,1% 

HDP krajiny, na investíciách do výskumu a vývoja sa podieľal až 48,3%. 

Do kraja smerovalo v tomto roku celkovo 0,37 mld. Eur. V roku 2004 situácia nebola 

proporčne vôbec odlišná, Bratislavský kraj v tomto období tvoril 25,7% HDP a na investíciách 

do výskumu a vývoja sa podieľal 47,6%. Regióny mimo hlavného mesta sa v súčte napriek 

pozorovanému zvyšovaniu nominálneho objemu a dlhému obdobiu otvorenému zmene k 

Bratislave ani nepriblížili ani sa od nej podstatne nevzdialili. Odvetvie vedy a výskumu na 

Slovensku sa z tohto hľadiska javí byť na prvý pohľad prekvapujúco v rovnováhe, bez toho, 

aby sa udiala vážnejšia reštrukturalizácia geografického rozmiestnenia. 

Podiel investícií do výskumu a vývoja na Slovensku k objemu HDP v percentách odhaľuje, že 

aj voči veľkosti národného hospodárstva dôležitosť odvetvia postupne narastá. Pokiaľ v roku 

2004 smerovalo do výskumu a vývoja len 0,50% HDP, v roku 2019 sa Slovensko dostalo na 

hladinu 0,83% HDP a podľa zisteného trendu z obdobia medzitým sa dá očakávať, že podiel 

presiahne 1,00% HDP. Rozloženie pozorovaného podielu špecificky na situáciu v Bratislave a 

ostatných siedmich regiónoch krajiny v jednom celku opäť ukazuje na dôležitú pozíciu 

metropoly. Pokiaľ v Bratislave sa v roku 2019 odvetvie už vyšplhalo pomerne k regionálnemu 

HDP na 1,42%, mimo hlavného mesta bol tento podiel na úrovni 0,60%. 

V roku 2004 bola proporcia v Bratislave na úrovni 0,96% HDP, kým mimo nej len na úrovni 

0,34%. Výskum a vývoj sú podľa toho v Bratislave 2,4-krát dôležitejšie postavenie než 
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v ostatných regiónoch Slovenska a tento pomer je počas sledovaného obdobia stabilný, 

podobne ako sme už pozorovali pri objeme nominálnych výdavkov. Podiel na regionálnom 

HDP sa v Bratislave od roku 2004 zvýšil o 48%, kým mimo Bratislavy po 74%. Podiel v krátkom 

čase v Bratislave pravdepodobne dosiahne 2% jej HDP, zatiaľ čo mimo nej sa priblíži sotva 

polovičnej úrovni. 

Nie je prítomný žiadny jednoznačný dlhodobý trend, ktorý by zabezpečil trvalý vzostup ochoty 

investovať dostupné ekonomické zdroje do výskumu a inovácií. Nádejné rastové obdobie po 

vstupe krajiny do Európskej únie sa v posledných rokoch stabilizuje a krivka osciluje 

prinajmenšom okolo stagnujúcej úrovne podielu HDP tak v Bratislave ako aj v ostatných 

regiónoch Slovenska súhrnne. Výnimočná štatistika roka 2015 sa prejavuje aj na každom z 

účelov investícií, ktoré preskúmavame pre pozemky a budovy, prístrojové vybavenie a pre 

ľudské zdroje. Dvojicu účelov v rovine materiálnej infraštruktúry neskôr zahrnieme do 

faktorového modelu, ktorým preskúmame vzťahy medzi črtami regionálnych investícií do 

výskumu a vývoja navzájom. 

Slovensko patrí z hľadiska objemu a kvality výstupov z výskumného sektora stabilne medzi 

málo produktívne prostredia. Údaj o pomernej veľkosti ekonomickej hodnoty vstupov do 

výskumu vzhľadom na veľkosť hospodárstva má schopnosť merať mieru, v ktorej spoločnosť 

dôveruje vo svoje schopnosti dosahovať ciele za horizontom aktuálne dostupných poznatkov. 

V princípe sa relevantné objavy nedajú vo svete uskutočniť opakovane, sú nevyhnutne 

originálne a vo fáze rozvinutej modernej spoločnosti sú prakticky jediným zdrojom 

ekonomickej výhody voči všetkým ostatným hráčom zapájajúcim sa do sietí svetového 

hospodárstva. Dáta ukazujú, že na Slovensku doteraz nedošlo k žiadnej vážnej zmene dôvery 

vo vnútorné tvorivé kapacity. 

Slovensko potrebuje nový rozvojový impulz, ktorý zabráni črtajúcej sa stagnácii počas 

posledného zaznamenaného desaťročia. Je zjavné, že ním nemôže byť len dostupnosť 

medzinárodných zdrojov vnútri spoločného európskeho priestoru. Bez kvalitatívneho posunu 

vo verejnom aj podnikovom sektore je možné dosiahnuť len krátkodobé výkyvy, ktoré vyhasnú 

a krivky výdavkov sa po čase vrátia na pôvodné hladiny, ktoré zrejme zodpovedajú skutočným 

kapacitám a aktuálnemu potenciálu regiónov. Priebeh údajov sčítaných za hlavné mesto a 

ostatné regióny krajiny ukazuje, že od deväťdesiatych rokov postupne narastá váha ľudských 

zdrojov. Regióny už dosiahli pôvodne omnoho vyššie proporcie Bratislavy. Príležitosti práce 

vo výskumnom sektore na Slovensku sa zrejme rozširujú, podobný pokrok však chýba v jeho 

centre. 

Je pravdepodobné, že za uplynulé desaťročia Slovensko z rôznych dôvodov nevyužilo 

príležitosť posunúť svoje hlavné mesto do pozícií, z ktorých by mohlo súťažiť o najkvalitnejších 

odborníkov. V kontexte výrazne asymetrickej pozície v medzinárodnej mobilite talentu 

vnímame príležitosť sústrediť sa na budovanie výskumných kapacít v regióne Bratislavy ako 
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kriticky dôležitú. Údaje pravdepodobne potvrdzujú podozrenie, že príliš veľa ľudí nevyužíva 

potenciál výskumnej kariéry v hlavnom meste naplno, bez ohľadu na to či ide o domácich 

alebo o ľudí, ktorí sú k dispozícii v iných krajinách. 

Vývoj vzťahu medzi regionálnym hospodárstvom, jeho veľkosťou a dynamikou a situáciou 

odvetvia vedy a výskumu je medzi regiónmi Slovenska lokálne diferencovaný. Na západe 

Slovenska sa najviac dynamicky javí región Trenčína, kam smerovalo v roku 2019 1,16% jeho 

regionálneho HDP. Malá dimenzia regionálneho hospodárstva už spôsobuje veľké 

medziročné fluktuácie, extrémy v proporcii, ktoré sa oproti národnej úrovni ukazovateľa 

zvýrazňujú. Trenčín v sledovanom období 2000–2019 vyprodukoval spolu 9,6% HDP krajiny. 

Trend však Trenčín spoľahlivo odlišuje od mierne väčších regiónov Trnavy a Nitry (11,3% resp. 

10,8% HDP Slovenska), ktoré v roku 2019 dosiahli len úroveň 0,47%, resp. 0,37% ich 

regionálnych HDP. 

Dlhodobé trendy na západe krajiny sú prakticky identické. Vývoj v strede Slovenska sledujeme 

na dvojici regiónov, z ktorých väčší a výskumne intenzívnejší je región Žiliny. Produkovalo sa 

v ňom 10,9% HDP Slovenska oproti 9,0% HDP v Banskej Bystrici. Podiel odvetvia vedy a 

výskumu však v tomto regióne smeruje podstatne vyššie, údaj z roku 2019 už je medzi nimi 

veľmi odlišný (0,73% a 0,53% regionálneho HDP). Žilina má schopnosť do svojho 

hospodárstva pritiahnuť na svoje dlhodobé pomery výraznejšie investície, čo sa napríklad 

ukázalo aj na západe krajiny u všetkých troch regiónov. Banskej Bystrici taká schopnosť chýba 

a posledné roky dokonca v proporcii vedy a výskumu voči svojmu HDP klesá. 

Podobne vysoko ako v Žiline mieri aj trend v regióne Košíc. Východoslovenská metropola sa 

zreteľne odlišuje od najmenej dynamického kraja na Slovensku, Prešova. V Košiciach podiel 

na regionálnom HDP za rok 2019 dosiahol 0,65%, v Prešove iba 0,31%. Aj proporčne ide 

na východe krajiny o odlišné hospodárstva. V Košiciach sa dlhodobo produkovalo priemerne 

11,9% HDP Slovenska, v Prešove iba 8,8%, vďaka čomu je najmenším regionálnym celkom 

z hľadiska jeho produkcie, podobným Banskej Bystrici. Regióny mimo Bratislavského kraja sú 

podľa zistení o HDP a investíciách do výskumu a vývoja a proporcií medzi nimi veľmi 

rôznorodé. 

Slovensko pozostáva z ekonomicky rôzne veľkých regionálnych celkov, ktoré majú navyše 

rozdielne schopnosti rozvíjať svoj miestny výskum pritiahnutím investícií z dostupných zdrojov. 

Ak skutočne existuje priamy vzťah medzi schopnosťou experimentálne vyvíjať nové produkty 

a služby a prosperitou, už dnes zaostávajúce regióny Slovenska nemajú dobré vyhliadky 

na zvrátenie pre nich nepriaznivých trendov. Skúsenosti zo sveta ukazujú, že tento vzťah je 

na mieste. Z troch takto nepriaznivo dotknutých regiónov sa javí, že zmena sa na endogénnom 

základe môže podariť za vhodných podmienok iba Košiciam, ktoré v trende investícií 

do výskumu a vývoja mieria konzistentne podstatne vyššie než stagnujúce regióny Banskej 

Bystrice a Prešova. 
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Z hľadiska absolútnej veľkosti regionálnych ekonomík územie nemetropolitného Slovenska 

konverguje zreteľne do dvoch klubov. Prvý pozostáva zo štvorice regiónov, kde sa bude 

produkovať okolo 15-16% HDP tejto časti krajiny (Košice, Žilina, Trnava a Nitra). Veľkosť 

ekonomiky v dynamickej Žiline pritom môže v nasledujúcom desaťročí ľahko predstihnúť aj 

v tejto chvíli najväčšie Košice so 16,4%. Druhý klub pozostáva zo zvyšnej trojice menších 

celkov na úrovni okolo 12-13% nemetropolitného HDP krajiny. Veľkosť Prešova sa voči 

Trenčínu a Banskej Bystrici zväčšuje a predbehne ich. Z hľadiska absolútnej veľkosti odvetvia 

vedy a výskumu sú kluby tri. 

Nová rovnováha medzi základným a aplikovaným výskumom 

Z metodického hľadiska rozoznávame tri typy výskumu a vývojva - základný výskum, 

aplikovaný výskum a vývoj. Medzi kategóriami sú odlišnosti, na ktoré sa ďalej pozrieme 

detailne. Prvou kategóriou je základný výskum. Ide o systematickú činnosť, ktorej prioritným 

cieľom je rozšírenie poznatkov o skúmanom objekte a ich hlbšie pochopenie bez ohľadu na 

praktické aplikácie získaných poznatkov. Z tohto hľadiska nie je základný výskum viazaný na 

komerčnú prax a motivácia komerčných aktérov pre vynakladanie výdavkov na základný 

výskum môže byť limitovaná. 

Historicky je na Slovensku najvýraznejšia fáza základného výskumu. V roku 2004 do nej 

smerovalo 45,1% celkového objemu investícií. Najmenej silný bol v tomto čase tak ako by 

sme mohli očakávať vývoj, kam smerovalo len 19,5% výdavkov. Zvyšná tretina výdavkov bola 

v tom čase umiestnená v aplikovanom výskume. V priebehu času dochádza k presunu medzi 

segmentmi, a to najmä k posilneniu vývoja. 

V poslednom období sa už vývoj stáva objemom výdavkov významnejší než základný výskum, 

v roku 2019 ho registrujeme na úrovni 36,7%. Na tretiu pozíciu poklesol aplikovaný výskum, 

ktorý aktuálne dosahuje 23,4%. Vývoj proporcií naznačuje, že odvetvie výskumu a vývoja sa 

v súčasnosti rovnocenne realizuje jednak vo fáze tvorby poznatkov bez ich aplikácie 

u nekomerčných subjektov a jednak v priemysle, kde sa systematicky pracuje so známym 

využitím poznatkov. Váha aplikovaného výskumu, ktorý by sa mal teoreticky realizovať 

v spolupráci medzi nimi klesá a pravdepodobne sa stabilizuje na zhruba štvrtine objemu 

výdavkov.  

Nárast podielu komerčného segmentu odvetvia je pozitívny znak, indície o poklese kapacít 

pre spoluprácu medzi komerčným a nekomerčným segmentom však môžu byť negatívnou 

správou o smerovaní vývoja. Krajina nemusí mať vo výsledku dostatočný kanál pre produkciu 

skutočne originálneho lokálneho know-how, s ktorým by mohla súťažiť v čoraz prepojenejšom, 

súťaživom svete. Podobne ako sme preskúmali diferenciáciu medzi regiónom hlavného mesta 

a ostatnými regiónmi krajiny, aj v prípade segmentácie odvetvia sa ukazujú podstatné 
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rozdiely. V Bratislave v tomto období pozorujeme najmä silný vzostup vývojového segmentu, 

ktorý v roku 2004 tvoril len 8,4% výdavkov, no v roku 2019 tvorí tretinu (32,6%). 

Tabuľka 15 Podiel výdavkov na základný výskum (%) z celkového objemu výdavkov v 
regiónoch 
Región 2005–2009 2010–2014 2015–2019 
Bratislavský 65,7 50,7 47,2 

Trnavský 12,0 32,2 29,4 

Trenčiansky 1,5 6,9 12,3 

Nitriansky 49,9 47,4 35,8 

Žilinský 13,5 28,6 30,1 

Banskobystrický 39,8 41,0 33,2 

Prešovský 24,3 38,2 29,3 

Košický 60,5 75,1 63,5 

Slovensko 46,0 46,2 40,2 
Zdroj: SOVVA                                                                                               Dáta: Štatistický úrad SR (2021) 
 

Tento vzostup sa udial na úkor základného výskumu, ktorý z 63,7% klesol na 51,7% a 

aplikovaného výskumu, ktorý z 27,9% klesol na 15,7%. Tento dynamický pohyb medzi 

segmentmi jednoznačne svedčí o komercializácii miestneho odvetvia, ktorý zo súťaže o 

zdroje, ktoré sú k dispozícii rýchlo vytláča pôvodne dominantný nekomerčný segment aj 

spoluprácu medzi nimi. Podľa údajov sa tak začalo diať najmä po roku 2008 a trend ukazuje, 

že dominancia vývoja v Bratislave môže naďalej narastať. Kontrastný vývoj medzitým 

pozorujeme v ostatných regiónoch Slovenska. Vplyv na vyšší podiel vývoja v tomto mixe môžu 

mať aj financie plynúce z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré smerujú 

práve primárne do vývoja a podpory inovácií.  

Základný výskum tu historicky nemá tak silné postavenie ako v hlavnom meste (27,0% v roku 

2004), po roku 2008 však sledujeme krátky vzostup takmer k polovici objemu výdavkov, hoci 

posledné roky sa všetky tri segmenty postupne stabilizovali na zhruba tretine objemu 

výdavkov (29,0% v roku 2019). Podobný krátkodobý vzostup v údajoch pozorujeme u vývoja, 

ktorý v roku 2008 presahuje polovicu objemu výdavkov mimo Bratislavy (50,9%). Aplikovaný 

výskum v regiónoch rýchlo poklesol z pôvodnej vysokej úrovne 42,7% v roku 2004, ale 

odvtedy je stabilný na tretine výdavkov do odvetvia (30,6%). Komercializácia odvetvia má v 

regiónoch iný priebeh než v Bratislave a zreteľne je závislá na hospodárskom cykle ekonomiky, 

podstatne viac ako v metropolitnom regióne. 

V krízovom období vývoj ustupuje v prospech základného výskumu, čo v odvetví vyvoláva 

podobný cyklický signál. Kým v hlavnom meste je segmentácia zreteľne menej závislá 

na bezprostrednej ekonomickej kondícii a komerčne založená práca s poznatkami sa 

posilňuje, v ostatných regiónoch sa zdá, že na nich silne závisí. Slovensko je krajina s 
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hospodárstvom silne postavenom na výkone a komerčnom úspechu priemyselnej výroby, 

preto je naše zistenie v súlade s ponúkajúcim sa vysvetlením a v regiónoch zakladá špecifické 

podmienky pre prácu výskumníkov, ktoré sa budú odlišovať od lepšej predvídateľnosti 

situácie v hlavnom meste. Dlhodobé priemery proporcií segmentov v období pokrytom 

dostupnými údajmi zhruba korešpondujú s cyklom celkovej hospodárskej dynamiky. 

Z pohybu podielov môžeme pozorovať, že okrem Bratislavy nastala komercializácia aj v 

regióne Nitry, kde však na rozdiel od nej neklesol aplikovaný výskum. Všade inde už vývoj 

medzi prvou a druhou polovicou obdobia stratil podiel na výdavkoch. Výraznejší pokles vývoja 

sledujeme v Žiline a v Trenčíne, prakticky žiadnu zmenu naopak v Košiciach. Košice sú región, 

ktorý mal na začiatku štruktúru činností identickú Bratislave. V priebehu sledovaného obdobia 

tam pozorujeme uchovanie pozícií v segmente základného výskumu a chýba rast v aplikačnom 

výskume. Výsledkom rôznych smerov pohybu proporcií z rôzne vysokých štartovacích úrovní 

je neustále sa meniaci variabilný terén odvetvia vedy a výskumu na Slovensku. 

To má za následok nepriame indície o rôznej kondícii a rozvojových perspektívach výskumnej 

práce v rôznom štádiu činnosti, od tvorby originálnych poznatkov, cez ich transfer do praxe 

až po ich využitie v produkcii s reálnym trhovým odbytom. Súhra medzi vývojom v sledovanom 

čase v ôsmich regiónoch krajiny indikuje, že komercializácia je popri Bratislave bez ohľadu 

na  meniacu sa situáciu v priebehu hospodárskeho cyklu pokročilejšia v štyroch regiónoch, 

v Trenčíne, Trnave, Prešove a Žiline. 

Ostatné kraje štruktúrne neodlišujú. Aplikovaný výskum indikujúci kanál spolupráce medzi 

nekomerčným a komerčným segmentom má podmienky lepšie takmer všade, s výnimkou 

dvojice regiónov na východe krajiny, kde sa situácia od Bratislavy neodlišuje. Každý región a 

jeho odvetvie vedy a výskumu má unikátne nastavenie voči trom segmentom odvetvia 

v kontakte s komerčnou praxou, pravdepodobne najmä s priemyselnou výrobou, čo však 

preskúmame na vhodných kompatibilných údajoch v poslednej časti štúdie. Z regionálnych 

ekonomík má zdá sa bez ohľadu na svoje dimenzie najvhodnejšie postavenú štruktúru pre 

komercializáciu poznatkov Trnava, Trenčín a Žilina. Košice majú mestskú regionálnu 

ekonomiku podobnú Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Prešovu však chýba vždy jedna 

zo štruktúrnych výhod, či už v aplikovanom výskume alebo vo vývoji. 

Skupiny vedných odborov 

Následne sme sa zamerali na to, ako sa mení situácia podľa vedných odborov -  prírodné, 

technické, lekárske a farmaceutické, pôdohospodárske, spoločenské a humanitné vedy. Zlúčili 

sme ich do troch skupín, podľa predmetu, ktorému venujú svoju pozornosť: prírode, 

technológii – technické vedy a spoločnosti – spoločenské a humanitné vedy. 

Historicky najvyšší a ďalej rastúci podiel smeruje do technológií vied viazaných na priemysel. 

Ich podiel za sledované obdobie od roku 2004 narástol z 37,7% na 58,2% v roku 2019. 
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Opačný trend v rovnakom období pozorujeme u skupiny vied skúmajúcich prírodu, ktorým 

postupne podiel klesá z 52,3% na 30,1%. Skupina vedných odborov o človeku a spoločnosti 

zostáva dimenziou objemu zdrojov omnoho menšia a stabilnejšia ako je uvedená dvojica (z 

10,1% na 11,7%) 

Slovensko má skupinu odborov, ktorá zaznamenáva rastúci trend aj skupinu, ktorej lokálny 

význam v investíciách klesá. Podiel výdavkov odvetvia dočasne stúpa aj v skupine 

spoločenských a humanitných vied. Pozorujeme však u nich nestabilitu financovania s 

výrazným a dočasným nárastom v prvej polovici posledného zaznamenaného desaťročia. 

Humanitné a spoločenské vedy v roku 2004 pritiahli len desatinu výdavkov ale v roku 2015 až 

pätinu. Posledné roky poklesli takmer na pôvodnú úroveň proporcie. Uvažovanie o 

zdôvodnení tohto nárastu nás vedie k možnosti, že výskum sa realizuje v reakcii na rozvoj trhu 

digitálnych služieb, ktoré majú významnú behaviorálnu dimenziu a môžu tak do istej miery 

uvedené segmenty odvetvia oživovať. 

Rýchlo klesajúci podiel pozorujeme najmä u pôdohospodárskych vied (z 12,2% na 4,7%), ale 

prekvapujúco aj u lekárskych a farmaceutických vied. Tieto v roku 2004 generovali ešte 10,8% 

výdavkov, no v roku 2019 už iba 5,2%. U pôdohospodárskeho segmentu ide o dlhodobý jav, 

ktorý súvisí s klesajúcou významnosťou odvetvia v nedávnej histórii a neprítomnosťou 

významnejších koncentrácií firiem, ktoré by vyvíjali inovačnú činnosť založenú na tvorbe a 

využívaní nových poznatkov v poľnohospodárstve či lesníctve. Pri medicínskych odboroch 

zatiaľ vysvetlenie nedokážeme na tomto mieste identifikovať. Slovensko zrejme nemá a 

nebuduje významnejšie medicínske výskumné kapacity než tie, ktoré sú naviazané na verejné 

inštitúcie. 

Rozdiel medzi odvetvovou distribúciou medzi Bratislavou a ostatnými regiónmi krajiny je 

značný. Prudký nárast technologických disciplín v Bratislave ju približuje zhruba na úrovni akú 

zvyšok krajiny má dlhodobo. Technológie sú a do budúcnosti zostanú dominantné. Regióny 

v priebehu sledovaných rokov v technických vedách posilnili z 55,0% až na 70,9%. Prírodné 

vedy v Bratislave taktiež konvergujú k nižšej hladine stabilizovanej v regiónoch. V sociálnych 

a humanitných vedách pozorujeme zhruba rovnaké pozície a najmä silnú nestabilitu výdavkov  

druhej polovici obdobia. Trendy však jasne ukazujú na indície nárastu proporcií výdavkov 

s výnimkou spoločenských vied v Bratislave. 

Segment pôdohospodárskych vied v regióne hlavného mesta prakticky neexistuje. Mimo 

metropolitného regiónu však stále má pomerne vysokú proporciu, hoci trend je klesajúci. 

Podobne pokles podielu pozorujeme aj u medicínskych vied v Bratislave aj v regiónoch mimo 

nej na podobné hladiny. Tieto zistenia poukazujú na proces konvergencie, ktorý špecializáciu 

hlavného mesta postupne odstraňuje a proporcie medzi vednými odbormi na úrovni kontrastu 

medzi hlavným mestom a regiónmi štandardizuje. Proporcie vedných oblastí v krajoch 

odhaľujú nesmierne rozdiely, ktoré sú medzi špecializáciami ich odvetví vedy a výskumu. 
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Tabuľka 16 Váha skupín vedných odborov (%) podľa celkového objemu výdavkov 
Príroda 2005–2009 2010–2014 2015–2019 
Bratislavský 56,5 39,1 37,4 

Trnavský 49,2 28,6 17,7 

Trenčiansky 3,2 2,0 8,6 

Nitriansky 68,5 61,9 51,4 

Žilinský 28,1 17,8 15,8 

Banskobystrický 49,4 34,1 27,6 

Prešovský 22,5 29,4 16,6 

Košický 39,0 37,8 31,3 

Slovensko 44,8 34,2 30,1 
Technológie 2005–2009 2010–2014 2015–2019 
Bratislavský 28,5 40,7 45,9 

Trnavský 44,8 59,3 70,5 

Trenčiansky 96,5 96,7 90,0 

Nitriansky 12,9 15,2 32,5 

Žilinský 66,6 77,0 80,4 

Banskobystrický 39,4 46,9 56,2 

Prešovský 69,3 53,6 65,2 

Košický 54,0 45,8 42,2 

Slovensko 44,4 49,4 55,4 
Spoločnosť 2005–2009 2010–2014 2015–2019 
Bratislavský 15,0 20,2 16,8 

Trnavský 6,0 12,1 11,8 

Trenčiansky 0,4 1,3 1,4 

Nitriansky 18,6 22,9 16,1 

Žilinský 5,3 5,1 3,8 

Banskobystrický 11,2 18,9 16,2 

Prešovský 8,3 16,9 18,2 

Košický 7,0 16,4 26,5 

Slovensko 10,9 16,4 14,5 
Zdroj: SOVVA                                                                                                  Dáta: Štatistický úrad SR (2021) 
 

Slovensko sa vo výskume stáva v každom kraji s výnimkou Nitry primárne technologicky 

orientované. Okrem Bratislavy technické vedy výraznejšie narástli aj v Trnave a v Banskej 

Bystrici. Naopak, ich pokles pozorujeme na východe Slovenska, v Prešove a v Košiciach. 

V Košiciach je v kontraste viditeľný nárast spoločenských vied. Okrem poklesu prírodných vied 

v Bratislave podobný vývoj pozorujeme aj v Žiline. Medicínske vedy v tomto regióne naopak 

významnejšie rastú a ich pokles pozorujeme v Trnave. Jednotlivé kraje majú vďaka 
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priblíženému vývoju charakteristický a unikátny profil, ktorým sa odlišujú od národného 

štandardu v distribúcii zdrojov medzi konkurujúcimi si vednými oblasťami.  

Podľa porovnania voči národnému priemeru má každý región určitú konfiguráciu špecializácií 

na dané výskumné odvetvia. Región hlavného mesta sa oproti národnému priemeru javí 

konzistentne špecializovaný v smeroch s výnimkou pôdohospodárstva a technológií, kde 

nevyniká v žiadnom zo zachytených rokov. Humanitné a sociálne vedy majú v niektorých 

z rokoch s dostupnými údajmi výpadky kontinuity financovania, ale v celku štruktúry sa 

vyskytuje vždy aspoň jeden z týchto dvoch segmentov. 

Výskum je v regióne podľa tohto profilu s vysokou diverzitou a je pomerne stabilný. Ide 

o najvyššiu diverzitu z ôsmich krajov na Slovensku. Špecializácia sa zachováva počas celého 

obdobia v prírodných vedách. V Bratislave by mohlo ísť o výskumnú orientáciu indikovanú 

na sústredenie zdrojov na vedy o živote a prírodné prostredie pre život, vrátane životov ľudí. 

Inde v krajine sa táto skladba špecializácií do istej miery črtá tiež, ale niekde je podstatne 

odlišná. Vhodným regionálnym protikladom k Bratislave je Trenčiansky kraj. Veda a výskum 

sú zdrojmi silne sústredené na technické vedy. 

Žiadny iný segment tu nie je nikdy nad národnou proporciou. Tento kraj má najnižšiu diverzitu 

svojej štruktúry zo všetkých. Iným príkladom je Trnavský kraj, v susedstve s Bratislavským, kde 

by sme mohli očakávať istú formu reakcie na dominantný metropolitný región napríklad 

v komplementárnom spôsobe skladby jeho odborovej štruktúry alebo dynamiky. 

V špecializácii Trnavského regiónu skutočne pozorujeme komplementaritu – v pomernej 

neprítomnosti prírodných vied. Všetky ostatné segmenty sa aspoň krátkodobo vo výdavkoch 

vyskytujú s nadpriemerným podielom. Kraj je na nižšej úrovni diverzity ako Bratislava, stále 

však má rozmanitú skladbu, ktorá kombinuje najmä technológie, pôdohospodárstvo a 

medicínske vedy. V menšej miere sú prítomné aj znaky záujmu o spoločenské a humanitné 

orientácie výskumu. 

Pôdohospodárstvo má konzistentnejšiu prítomnosť v regióne Nitry, susednom regióne 

na juhozápade krajiny, tiež v úzkom kontakte s Bratislavou a jej regionálnou ekonomikou. Nitra 

má v podobnú diverzitu svojej vnútornej štruktúry ako Trnava. Pôdohospodárstvo kombinuje 

s  humanitnými vedami, ktoré sú tu tiež obvykle nad národným priemerom. Niektoré roky ich 

dopĺňajú sociálne vedy. Špecializáciu na prírodné vedy Nitra hneď na začiatku obdobia stráca, 

čo možno vnímať ako komplementárny vzťah voči dominantnej Bratislave.  

Unikátnu štruktúru a vývoj pozorujeme v Žilinskom kraji. Podobne ako Trenčín, aj Žilina je 

konzistentne najmä technologicky špecializovaná. Okrem toho však zo začiatku obdobia 

k technickým vedám pribúda kombinácia prírodných a humanitných vied, ktorú v poslednom 

období nahrádzajú medicínske vedy, pravdepodobne kvôli investíciám do výskumu v Martine. 

Žilina má vďaka svojmu profilu pomerne nízku diverzitu odvetvovej skladby. 



Komplexná analýza stavu výskumu a inovácií v SR 
 

 231 

V Banskobystrickom regióne je diverzita o niečo vyššia. V rôznych kombináciách sa tu dá 

pozorovať každý odbor s výnimkou medicínskych vied. 

Konzistentne sa v štruktúre objavuje iba pôdohospodárstvo a sporadicky v neskoršom období 

technológie. Sociálne a humanitné vedy sú prítomné komplementárne. Špecializácia v 

Banskej Bystrici sa z doterajších prípadov najviac podobá skladbe v Nitre a nie je to náhoda. 

Aj v jednom aj v druhom regióne je prítomné historicky podmienené spektrum výskumných 

inštitúcií, najmä naviazaných na miestne odvetvovo silne špecializované vysoké školy: v Nitre 

na pôdohospodárstvo, vo Zvolene na lesníctvo. Okrem toho môžeme predpokladať, že sa 

v regiónoch vytvorili ekosystémy, ktoré môžu okrem verejných inštitúcií zahŕňať aj neziskový 

sektor a firmy podnikajúce v týchto rezortoch. 

Popri technologicky orientovanom súbore regiónov na Považí ide v prípade Nitry a Banskej 

Bystrice o možnú perspektívnu zónu, orientovanú v problematike využívania prvkov 

prírodného prostredia v hospodárskej činnosti. Skladba odvetví medzi regiónmi začína 

indikovať istú logiku vnútorného usporiadania, ktorá je silne závislá na lokalizácií verejných 

inštitúcií v minulosti, ale súčasne aj odráža nutnú špecifikáciu zamerania voči ostatným 

regionálnym celkom. Situáciu na východe krajiny sledujeme na kontraste dvoch krajov, 

Prešova a Košíc. Prešov je podľa očakávaní menej rozmanitý oproti Košiciam. 

Aj jeden aj druhý kraj je štruktúrou významne technologický, hoci Košice túto špecializáciu už 

v priebehu sledovaného obdobia opúšťajú. Kým Košice sú konzistentne špecializované 

v pôdohospodárskych vedách, v Prešove tento segment chýba. Podobne ako v Nitre 

a v Banskej Bystrici, aj v Košiciach ide pravdepodobne o historicky podmienený ekosystém 

okolo vysokoškolskej infraštruktúry v oblasti veterinárnej medicíny. Podobná komplementarita 

je u humanitných vied, ktoré sú naopak neprítomné v Košiciach ale takmer vždy nadpriemerne 

prítomné v Prešove. Košice aj Prešov majú v kombinácii sporadicky prítomné nadpriemerné 

výdavky v prírodných vedách a humánnej medicíne. 

Slovensko má kľúčové technologické kapacity podľa nadpriemerného podielu výdavkov do 

tohto segmentu odvetvia vedy a výskumu sústredené všade okrem Bratislavy a Nitry. Z klubu 

technologicky orientovaných krajov vypadávajú v priebehu sledovaného obdobia Košice. 

Okrem technológií sa priestorovo rozširuje distribúcia medicínskych vied, ktoré sú 

nadpriemerne prítomné v polovici krajov. Vzácna je špecializácia na prírodné a spoločenské 

vedy. V obidvoch segmentoch je silná Bratislava, alternatívne aj Košice v spoločenských 

vedách a Prešov v prírodných vedách. Bude prínosné pokúsiť sa preskúmať odvetvovú 

distribúciu výdavkov s výkonnosťou odvetví regionálnych ekonomík, ktoré nám môžu 

napovedať kde vznikajú aké nové poznatky a ako vstupujú do súvislostí spoločenského a 

hospodárskeho života. 
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Investície do verejného a komerčného výskumu a vývoja 

Na úvod sa zameriame na kontrast medzi štátnymi a verejnými zdrojmi financovania výskumu 

a vývoja a ostatnými zdrojmi. V údajoch sa jasne ukazujú tri relevantné typy zdrojov, ktorými 

sú okrem štátu a verejných inštitúcií podniky a zahraničné inštitúcie. Štátna a verejná podpora 

má počas obdobia 2004-2019 celkový podiel na investovaných zdrojoch 42,6%. Vývoj tohto 

podielu indikuje zrejmý klesajúci trend. Kým v roku 2004 ešte zabezpečovali tieto zdroje viac 

než polovicu (57,1%) výdavkov, v roku 2019 je to 40,5%. Opačným smerom sa vyvíja podiel 

zdrojov podnikov v regionálnych ekonomikách. 

Ich zdroje sa na výdavkoch podieľajú v priemere viac než tretinou (38,8%), v roku 2019 zdroje 

v podnikoch takmer dosahujú polovicu celkového objemu výdavkov (46,8%). Pozorovaný 

vývoj a kontrast trendov medzi štátnymi a verejnými zdrojmi a zdrojmi z podnikateľského 

sektora firiem je v súlade s pokračujúcou transformáciou výskumu a vývoja na súčasť trhom 

podmieneného organického inovačného procesu. Motivácia štátu a verejných inštitúcií 

financovať tvorbu poznatkov s priamou aplikačnou hodnotou na trhu s produkciou priemyslu 

je len nepriamo prenesená stratégiami reagujúcimi na ekonomickú kondíciu a potreby 

hospodárskych sektorov či celospoločenský dopyt. 

Zatiaľ čo mimo Bratislavy je podiel štátnych a verejných zdrojov aj historicky na nízkej úrovni 

a naďalej pomaly klesá, v Bratislave pozorujeme rýchly pokles tohto typu financovania. Z troch 

štvrtín objemu v roku 2004 (75,0%) sa Bratislavský kraj do roku 2019 dostal na 46,4% objemu 

výdavkov. Mimo Bratislavy tento podiel v tom istom čase klesal nepatrne, z úrovne 39,7% 

na 34,9%. Silná koncentrácia štátnych a verejných inštitúcií v hlavnom meste zdá sa 

pod vplyvom komercializácie odvetvia ustupuje a Bratislava sa z hľadiska disponibilných 

zdrojov pre vedcov a výskumníkov do istej miery štandardizuje voči zvyšku krajiny, ktorý už je 

aj historicky napojený na priemysel a jeho prácu s tvorbou a transferom poznatkov do svojej 

produkcie. 

Tabuľka 17 Podiely výdavkov na výskum a vývoj (%) podľa sektorov a zdrojov 
financovania 

Sektor 2005–2009 2010–2014 2015–2019 
Podnikateľský 43,1 40,7 47,3 

Vládny 33,0 25,9 22,5 

Vysokoškolský 23,9 33,1 29,8 

Súkromný neziskový 0,1 0,2 0,3 

Spolu 100,0 100,0 100,0 
Zdroje 2005–2009 2010–2014 2015–2019 
Štátne a verejné 53,7 43,5 37,0 

Vysokoškolské 0,3 1,9 2,1 

Podnikateľské 35,3 35,9 42,3 

Súkromné neziskové 0,3 0,4 0,2 
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Zahraničné 10,3 18,4 18,3 

Spolu 100,0 100,0 100,0 
Zdroj: SOVVA                                                                                                  Dáta: Štatistický úrad SR (2021) 
 

Spočiatku marginálnu rolu hrali v zabezpečovaní financovania odvetvia vedy a výskumu 

zahraničné zdroje, zdroje vysokých škôl a neziskové inštitúcie. V roku 2004 tvorili iba 4,6% 

výdavkov. Do roku 2019 tieto zdroje narástli na 12,8%, pričom krátkodobo pozorujeme 

nárasty tokov zo zahraničia, v roku 2015 tvorili napríklad až 39,4% celkových investícií odvetvia 

na Slovensku. Pod vplyvom integrácie Slovenska do Európskeho výskumného priestoru sa 

otvorili značné možnosti financovania, ktoré inštitúcie na Slovensku začali rýchlo využívať. 

Stúpajúci trend ich proporcie na celkových výdavkoch ich smeruje k porovnateľnej úrovni 

dôležitosti ako majú podnikateľské zdroje. 

Zdroje vysokých škôl a neziskových organizácií sa počas celého obdobia pohybujú na 

okrajovej pozícii a v priemere zabezpečujú iba 2,0% výdavkov. Výraznejší relatívny nárast 

investícií pozorujeme u zdrojov vysokých škôl, ktoré sa znásobili oproti pôvodným hodnotám 

až v poslednom desaťročí. Diferenciácia medzi regiónmi vyššie ukazuje, že niektoré časti 

krajiny sú na štátnych zdrojoch viac závislé než iné. Taktiež, pokles ich významnosti nie je 

univerzálny a niektoré kraje svoju závislosť na verejnom financovaná medzi prvou a druhou 

polovicou obdobia aj zvýšili. Pokles nastal iba v Bratislave, Trenčíne a v Košiciach. Štyri regióny 

krajiny sú v porovnaní s celkovou situáciou na národnej úrovni viac závislé na verejných 

zdrojoch - Bratislava, Nitra, Banská Bystrica a Košice. 

Tri regióny krajiny sú naopak o niečo menej závislé na verejných zdrojoch - Trnava, Trenčín a 

Žilina. Prešov je regiónom, ktorý v časti obdobia vykazuje vyššiu závislosť na verejných 

zdrojoch než je štandard. Najvýraznejšie bol a podľa sumarizácie je na štátnych financiách 

nezávislý výskum a vývoj v Trenčianskom kraji. Uvedené zdroje financovania sa odzrkadľujú v 

type inštitúcií, ktoré vykonávajú činnosť vedy a výskumu v jednotlivých sektoroch. 

Do podnikateľského sektora smerovalo v období rokov 2004-2019 spolu 44,4% výdavkov, 

do vládneho sektora 26,8% a do vysokoškolského sektora 30,7%. Súkromný neziskový sektor 

absorboval iba nepatrných 0,3% investícií. 

Trendy vývoja ukazujú najmä v druhej polovici obdobia výraznú variáciu sprehľadňuje a 

formuje trend. Podniky majú historicky aj perspektívne z uvedenej trojice sektorov najlepšie 

šance na využitie zdrojov na výskum a inovácie. Dočasne sa k nim približuje vysokoškolský a 

vládny sektor, ale v poslednom období sa od seba vzdialili a vysoké školy klesajú na pomerne 

nízku úroveň. V roku 2019 firmy využili 54,8% investícií, vládne inštitúcie 20,0% a vysoké školy 

25,2% celkového objemu. Prepočet celkového objemu investícií financujúcich vedu a výskum 

na Slovensku medzi sektory inštitúcií a šesť základných segmentov odborovej špecializácie 

ukazuje, ktoré štruktúrne súčasti na Slovensku dominujú. 



Komplexná analýza stavu výskumu a inovácií v SR 
 

 234 

Sektory majú rôzne pozície v schopnosti získať pre svoju prácu zdroje voči ostatným sektorom 

a odborom svojej špecializácie. Vzájomný vzťah medzi nimi poukazuje na meniacu sa 

odvetvovú orientáciu rôzne motivovaných inštitúcií na Slovensku, najmä v kontraste medzi 

podnikovým sektorom, štátnym a verejným sektorom. Medzi nimi možno očakávať podstatnú 

odlišnosť hladín aj odlišný vývoj. Presne podľa očakávaní, technológie v súkromných firmách 

porovnaniu silne dominujú. Typická firma na Slovensku investuje v súčasnosti z každých 100 

Eur výdavkov na výskum 86 Eur do technológií a 13 Eur do vied o prírodných subjektoch. 

Všetky ostatné vedy sú v podnikateľskom sektore v súčasnosti marginálne. 

Firma vkladá len 1 Euro do vied o spoločnosti. Podniky prevahu technológií v priebehu času 

významne posilnili na úkor ostatných, predtým zjavne viac komerčne potrebných vied. Oproti 

tomu, verejný sektor zdroje distribuuje stále o niečo rovnomernejšie. Z každých 100 Eur 

umiestni 63 Eur do prírodných vied, 18 Eur do technológií a 19 Eur do výskumu spoločnosti. 

Typická vysoká škola pracuje s rozdelením financií medzi jej výskumné odbory ešte 

rovnomernejšie než vládny sektor. Z každých 100 Eur rozpočtu sa do technológií aktuálne 

dostane 29 Eur, rovnaká položka príde do sociálnych vied a 41 Eur do prírodných vied. 

Pozorovaným trendom je však aj tu posilnenie technológií na úkor prírodných vied, ktoré boli 

historicky významnejšie ale pevnejšiu pôdu na vysokej škole strácajú. 

 

Tabuľka 18 Podiel výdavkov na výskum a vývoj zo štátnych zdrojov (%) v regiónoch 
Región 2005–2009 2010–2014 2015–2019 
Bratislavský 69,8 45,1 41,8 

Trnavský 20,8 41,1 28,5 

Trenčiansky 9,5 7,5 5,3 

Nitriansky 67,0 68,6 52,5 

Žilinský 35,2 34,0 32,2 

Banskobystrický 58,8 48,4 43,8 

Prešovský 31,5 44,4 33,9 

Košický 64,1 54,1 43,8 

Slovensko 53,7 43,5 37,0 
Zdroj: SOVVA                                                                                                  Dáta: Štatistický úrad SR (2021) 

Pridaná hodnota hospodárskych sektorov 

V tejto časti si všimneme ako sa medzi regionálnymi ekonomikami v priebehu obdobia 2004-

2017 redistribuuje produkcia hospodárskych sektorov z hľadiska hrubej pridanej hodnoty. Za 

agro sektor budeme považovať poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (A), do priemyslu 

zoskupíme priemysel (B-E) a stavebníctvo (F). Kreatívny sektor zložíme z tried informácie a 

komunikácia (J), odborné, vedecké a technické činnosti, administratívne služby (M-N), umenie, 

zábava a rekreácia, ostatné činnosti (R-U). Ostatné triedy klasifikácie zoskupíme medzi služby. 
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Najväčším regionálnym hospodárstvom je Bratislava, kde v období 2004–2019 vzniká spolu 

28,0% národného objemu pridanej hodnoty. Dimenziou navzájom podobné sú následne 

navzájom voči sebe kraje Košice (11,7%), Trnava (11,4%), Nitra (10,8%) a Žilina (11,0%). O 

niečo menším hospodárstvom je Trenčín s 9,4%. Najmenšie regióny krajiny sú Banská Bystrica 

(8,8%) a Prešov so zhodnými 8,8%. Tri kraje sa v priebehu sledovaného obdobia proporciou 

posilnili – Bratislava, Žilina a Prešov. Pohyb, ktorý pozorujeme je však v jednotkách percent a 

nemá dramatické dôsledky na rovnováhu regionálneho systému z hľadiska objemu 

lokalizovanej pridanej hodnoty. Región hlavného mesta medzi ôsmimi regiónmi dominuje s 

viac ako štvrtinovou proporciou. 

Koncentrácia hospodárskej činnosti do metropoly ale naďalej pokračuje. Z hľadiska 

hospodárskej výkonnosti je možné rozoznať jej menej rozvinutá časť (Banská Bystrica, Prešov, 

Košice) na juhu a východe, dynamický západ a sever. Proporcia medzi nimi je stabilná. Tri 

stagnujúce kraje spolu generujú podiel 29,8% (2019). V roku 2004 bol ich podiel podobný 

(31,2%). Viac rozvinutá časť krajiny je dnes na úrovni 70,2% a v roku 2004 bola na úrovni 

68,8%. Proporcie je vhodné vnímať v kontraste s distribúciou regionálnych populácií, ktoré 

ukazujú, že rôzne časti Slovenska sú a aj zostávajú v nerovnováhe z hľadiska produktivity. 

Bratislava samotná je prirodzene disproporčne významná hospodársky, jej podiel 

na hospodárstve je viac ako dvojnásobný voči podielu regionálnej populácie. Bratislava je 

prirodzene dominantným cieľom migračných tokov. Jediný z ostatných krajov, ktorý 

ekonomicky prevažuje populáciu je Trnava, ktorá generuje okolo desatinového podielu 

národnej ekonomiky navyše oproti obyvateľstvu. Všetky ostatné kraje majú tento podiel 

obrátený. Najviac z nich však Prešov a Banská Bystrica. V prípade Banskej Bystrice je podiel 

hospodárstva o štvrtinu pod podielom populácie, u Prešova takmer o polovicu. Kontext 

medziregionálnej ekonomickej nerovnováhy nie je pre sektor výskumu a jeho činnosti bez 

dôsledkov. Vychádza a odráža sa v sektorovej skladbe týchto celkov, v objeme a kvalitatívnej 

skladbe pracovných trhov v metropole a v regiónoch. 

Medzi hospodárskymi sektormi v údajoch pozorujeme, že sa dajú zoskupiť do troch blokov. 

Agro sektor a priemysel sú špecializácie, ktoré sú proporčne dôležitejšie v regiónoch. Verejný 

sektor je váhou medzi regiónmi a metropolou identický. Všetky ostatné sektory služieb a 

kreatívnych činností sú dôležitejšie v Bratislave ako v ostatných regiónoch Slovenska. Vyniká 

medzi nimi finančný sektor s viac ako trojnásobnou váhou oproti regiónom a sektor 

umeleckých a ostatných činností s viac ako dvojnásobnou váhou. Slovensko  až tretinou 

produkcie priamo závisí na priemysle. Jeho podiel však pomaly klesá. Mimo Bratislavy 

pozorujeme pokles zo 40,5% v roku 2004 na 36,2% v roku 2019. 

Z dynamiky sektorov možno vyčítať aj iné zaujímavé pohyby v štruktúre do regiónov rôzne 

alokovaného hospodárstva. Skupina kreatívnych odvetví napríklad váhou rastie v celej krajine 

– z 12,7% na 17,8%. V Bratislave sa počas obdobia tento segment posilnil z 15,9% na 22,6%. 

V ostatných regiónoch z 11,6% na 15,9%. Slovenské hospodárstvo napreduje a stáva sa 
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pestrejším. V regiónoch sa posilňujú verejné aj komerčné služby. Je pravdepodobné, že 

hospodárska kondícia regiónov sa istým spôsobom navzájom ovplyvňuje s výsledkami činnosti 

v sektore výskumu. 

Tabuľka 19 Podiel skupín hospodárskych sektorov (%) na hrubej pridanej hodnote 
Agro 2000–2004 2005–2009 2010–2014 2015–2019 
Bratislavský 0,4 0,6 0,8 1,0 

Trnavský 2,7 2,6 2,8 2,5 

Trenčiansky 1,7 1,9 2,3 2,7 

Nitriansky 3,9 4,7 5,4 5,7 

Žilinský 2,0 1,5 1,7 1,7 

Banskobystrický 3,4 5,2 6,1 6,3 

Prešovský 3,1 3,5 3,8 3,5 

Košický 1,9 2,3 2,4 2,8 

Slovensko 2,1 2,4 2,7 2,8 
Priemysel 2000–2004 2005–2009 2010–2014 2015–2019 
Bratislavský 23,1 21,7 21,0 20,8 

Trnavský 47,5 51,3 44,3 42,7 

Trenčiansky 43,8 45,6 40,8 37,0 

Nitriansky 41,5 44,3 42,5 42,2 

Žilinský 38,8 42,2 39,6 38,1 

Banskobystrický 30,5 31,1 30,0 31,7 

Prešovský 31,1 34,5 36,1 35,2 

Košický 32,3 38,4 35,2 33,8 

Slovensko 34,1 36,2 33,7 32,7 
Služby 2000–2004 2005–2009 2010–2014 2015–2019 
Bratislavský 60,8 57,8 56,4 54,6 

Trnavský 39,6 36,0 41,2 41,8 

Trenčiansky 43,5 41,4 45,7 46,2 

Nitriansky 43,1 39,8 39,7 38,6 

Žilinský 47,4 43,0 41,6 40,7 

Banskobystrický 53,5 49,0 47,9 45,3 

Prešovský 52,9 48,7 45,1 45,5 

Košický 53,0 43,9 44,3 44,2 

Slovensko 51,0 46,8 47,1 46,3 
Kreatíva 2000–2004 2005–2009 2010–2014 2015–2019 
Bratislavský 15,7 19,8 21,7 23,6 

Trnavský 10,1 10,2 11,7 13,0 

Trenčiansky 11,0 11,2 11,1 14,1 

Nitriansky 11,5 11,2 12,4 13,4 

Žilinský 11,8 13,3 17,2 19,5 

Banskobystrický 12,6 14,7 16,0 16,7 

Prešovský 12,9 13,4 15,1 15,8 
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Košický 12,8 15,4 18,0 19,3 

Slovensko 12,8 14,7 16,5 18,2 
Zdroj: SOVVA                                                                                                  Dáta: Štatistický úrad SR (2021) 
 

9.2. Regionálne režimy výskumu a vývoja na Slovensku 

Súvislosti v súbore dimenzií 

Pre preskúmanie vzájomnej korelačnej štruktúry medzi sledovanými mierami vnútornej 

štruktúry odvetvia výskumu v regiónoch vo vzťahu k ich hospodárstvu využijeme faktorovú 

analýzu. Táto štatistická metóda využíva ortogonálnu transformáciu na to, aby previedla prvky 

množiny pozorovaní, u ktorých je možné, že sú korelované, na prvky takej množiny hodnôt, 

ktoré sú lineárne nekorelované. V našom prípade sú prvky tvorené ôsmimi regiónmi počas 

šestnástich rokov (2004–2019), k dispozícii je 128 pozorovaní. Zvolené dimenzie pokrývajú 

vstupné premenné, ktoré ako sme videli vyššie sú pravdepodobne navzájom previazané 

dôležitými procesnými vzťahmi.159 

Zvolený súbor pozorovaných dimenzií pokrýva niekoľko obvyklých čŕt triedenia investovaných 

zdrojov, ktoré štatistická prax každoročne vykazuje na regionálnej úrovni. Dimenzie 

prislúchajúce výskumnému sektoru konfrontujeme so škálou regionálnej hospodárskej 

produkcie a indíciou o štruktúrnom usporiadaní ekonomiky. Vzhľadom na malý počet 

pozorovaní, ktoré máme k dispozícii pre výpočty sme nútení zostaviť úspornú vstupnú 

databázu a premenné zvoliť tak, aby analýzu zbytočne neznehodnocovali položky so silnou 

kolinearitou. Medzi pozorovanými proporciami preto chýba investovanie do práce 

výskumníkov – negatívne korelované s investovaním do vybavenosti, súkromné výdavky – 

zrkadliace proporciu štátnych výdavkov, aplikovaný výskum a vývoj – komplementárne 

so základným výskumom, technické vedy – komplementárne k prírodným a spoločenským 

vedám, agro a priemyselný sektor. 

Hodnotenie vnútornej štruktúry podľa regionálnych investícií vo výskume a vývoji 

na Slovensku v priebehu obdobia po vstupe do Európskej únie prináša množstvo relevantných 

zistení o základnom rámci vo fungovaní ekosystému. Výskum závisí na historickej tradícii 

lokalizovaných štátnych a verejných inštitúcií aj na komerčnej konkurencieschopnosti 

miestnych podnikov. Dynamika v odvetví naznačuje podstatnú organickú transformáciu, ktorá 

 
159 Pozorovanými premennými v analýze sú: veľkosť regionálneho hospodárstva (1 – HDP); celkové 
investície do výskumu a vývoja ako podiel na regionálnom hrubom domácom produkte (2 – Výdavky na 
výskum); podiel celkových investícií do (3 – Budovy) pozemkov a budov; (4 – Stroje) prístrojového 
vybavenia; podiel (5 – Štátne výdavky) financií zo štátnych zdrojov; odvetvovo-špecifické podiely 
smerujúce do (6 – Základný výskum) základného výskumu; (7 – Prírodné vedy) vied o prírode a (8 – 
Spoločenské vedy) vied o spoločnosti. V analýze zohľadníme aj variáciu v zastúpení sektora služieb (9 – 
Sektor služieb) a kreatívnych odvetví (10 – Kreatívny sektor). 
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sa deje na poli komercializácie výskumu a vývoja v podnikovom sektore. Dôležitú úlohu ale 

zohrávajú najmä aktuálne rozhodnutia ako so zdrojmi naložiť s ohľadom na neistotu otvorenej 

budúcnosti, v ktorej sa môžu ako komerčne hodnotné ukázať poznatky dnes často vnímané 

bez dostatočnej hodnoty za peniaze. Faktorový model by mal v ideálnom prípade slúžiť ako 

nástroj, ktorý umožňuje meranie priamo nepozorovateľných čŕt prostredia. Tie sa prejavia 

v dostupných dimenziách investovania verejných a súkromných zdrojov na výskum a vývoj. 

Latentné dimenzie by následne mali byť vložené do vzťahov v hypotetickej štruktúre smerom 

k žiadúcemu výstupu celého úsilia. 

Diagram zvoleného riešenia ukazuje, že situáciu v regiónoch je možné chápať ako 

superpozíciu (1) existencie ekonomických zdrojov vyprodukovaných miestnym 

hospodárstvom, (2) schopnosti verejných inštitúcií myslieť pri ich redistribúcii na tvorbu 

poznatkov s neistou hodnotu v budovaní budúcej konkurencieschopnosti a (3) schopnosti 

zdroje lokalizovať do hmatateľnej infraštruktúry. Tri dimenzie medzi sebou nesúvisia, ale vieme 

ich využiť na skonštruovanie kompozitného ukazovateľa kondície výskumného sektora v 

regióne. Situáciu zjavne mení najmä samotná dosiahnutá úroveň pokročilosti miestneho 

rozvoja, ktorá sa opiera o skúsenosť s návratnosťou vložených investícií do výskumu. A to bez 

ohľadu, či zdroje investuje slobodne súkromný sektor, alebo ich redistribuuje osvietená 

verejná sféra. 

Obrázok 11 Diagram pre riešenie faktorovej analýzy. Pozorované premenné sa spájajú 
do troch latentných faktorov kompozitného ukazovateľa kondície sektora výskumu 

 

Zdroj: SOVVA (2021) 
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Priradenie vstupných premenných k jednotlivým faktorom modelu sa opiera o výpočet 

faktorových záťaží. Signalizujú mieru ich korelácie s novými osami modelového 

trojrozmerného systému. Pozdĺž prvej a najdôležitejšej osi, ktorá v sebe integruje informáciu 

zodpovedajúcu takmer trom pôvodným dimenziám nachádzame štyri premenné, ktoré súvisia 

s pokročilosťou regionálnej ekonomiky. Historická skúsenosť industrializácie predtým 

agrárnych ekonomík a pomerne nedávny prechod do éry ekonomiky služieb v 

postindustriálnej dobe má v prvom faktore priemet do kontrastu medzi slovenskými regiónmi, 

ktoré sú buď dominantne špecializované v priemyselnej produkcii alebo majú rozvinutý aj 

sektor služieb a špeciálne kreatívny sektor, ktorého súčasťou je popri samotnom výskume 

alebo umení aj IT priemysel. 

Nezávisle na kombinácii čŕt prostredia súvisiacich s mierou jeho pokročilosti v 

deindustrializácii je kontrast medzi regionálnymi prostrediami, v ktorých do výskumu a vývoja 

investuje najmä štát a verejné inštitúcie a prostrediami, kde sa do cieľavedomej a dnes 

spravidla aj extrémne nákladnej práce s poznatkami odhodlá ísť ziskom motivovaný komerčný 

sektor. Ako sme ilustrovali vyššie, podniková sféra sa prirodzene dominantne orientuje na 

výskum technológií, ktoré je možné uplatniť priamo v praxi takmer okamžite, čo zďaleka 

neplatí o poznaní vytváranom v segmente základného výskumu. Ako vidíme z faktorového 

modelu, pri technológiách sa stretávame s aplikovaným výskumom a vývojom nepomerne 

častejšie ako v skupinách vied sústredených na prírodné alebo spoločenské objekty. Druhá os 

systému zahŕňa podobný objem pôvodnej informácie, ktorá sa približuje trom pôvodným 

premenným. 

 

Extrapolácia trendov do roku 2030 

Zistené faktorové skóre 128 unikátnych situácií panelovej databázy naznačuje, že slovenský 

regionálny systém je rozdistribuovaný pozdĺž troch osí s teoretickým rozpätím od 0,0 do 100,0 

nasledovne. Priemernú hladinu prvého faktora nachádzame na úrovni 48,2 (SD 15,0). 

Priemernú hladinu druhého faktora kolmo na prvú os model vyčísľuje na úrovni 43,5 (SD 20,1). 

Regióny sú dodatočne rozdistribuované aj pozdĺž tretej osi s priemerom na úrovni 18,5 (SD 

15,5). Kompozitný ukazovateľ kondície zložený ako vážený priemer troch parciálnych 

ukazovateľov korešpondujúcich s trojicou faktorov je na priemernej úrovni 42,5 (SD 12,1). 

Váha pokročilosti miestneho ekonomického rozvoja a štátnych investícií do základného 

výskumu je zhodne po 42%. Váha investícií do materiálneho vybavenia je 16%. 

Všetky štyri ukazovatele obsahujú zreteľný časový trend, ktorý komplikujú dočasné výkyvy 

skóre, ktoré narastajú v druhom a najmä treťom parciálnom ukazovateli. Kým samotná 

dostupnosť ekonomických zdrojov zdá sa obsahuje významný element kontinuity, 
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s redistribúciou zdrojov medzi verejnou a súkromnou sférou a konkrétnou alokáciou investícií 

do prevádzky a rozvoja výskumu je už spojenej aj veľa nepredvídateľnosti. Regionálnu variáciu 

sledujeme v tabuľkách v empirických skóre aj v skóre extrahovaného časového trendu. Ten 

extrapolujeme do období po roku 2019, kde už nemáme k dispozícii údaje. Ako naznačujú 

miestami široké intervaly 95% spoľahlivosti, trendy sú neraz len veľmi orientačné. 

Slovensko bude pravdepodobne z hľadiska dostupnosti zdrojov v tomto desaťročí 

prosperujúcim priestorom. Extrapolácia najviac praje podľa očakávania metropolitnému 

regiónu Bratislavy. V tempe rastu dostupných zdrojov sa jej priblíži Žilinský región. Slovensko 

sa podľa tohto scenára stane namiesto krajiny štruktúrovanej Bratislavou a Košicami 

priestorom, kde pribudne tretí a dynamický pól Žiliny. Rolu centra streného Slovenska 

preberie toto severné mesto Banskej Bystrici preferovanej ako tretí regionálny pól v minulosti. 

Najmenej dynamiky v oblasti škály zdrojov na výskum zrejme uvidíme na severovýchode v 

regióne Prešova. K rastu bude prispievať komercializácia výskumu, ktorá bude najrýchlejšie 

prebiehať práve v Bratislave, ale výraznejšie okrem toho aj v regiónoch Banskej Bystrice a 

Nitry. Investície do infraštruktúry sa budú posilňovať významnejšie než inde v krajine v regióne 

Trenčína.  

Regióny sa opierajú o produkciu sektora služieb a majú rozvinutý kreatívny sektor, ktorého 

súčasťou sú výskumné pracoviská. V kontraste s nimi sú situácie s industriálnym regionálnym 

režimom miestnej ekonomiky. Sú silne špecializované vo výrobných sektoroch a dostupnosť 

zdrojov pre výskumné činnosti je skôr obmedzená. Z vyprodukovanej hodnoty produkcie sa 

do výskumu investuje menej ako inde, kde je skóre prvého faktora nadpriemerné. 

Z dlhodobého hľadiska hospodárstvo smeruje k presadeniu sa postindustriálneho režimu 

na úkor industriálneho. Aj priemyselné činnosti sú pod tlakom konkurencie nútené 

transformovať sa do precízne riadeného flexibilného formátu s kľúčovým informatickým 

zázemím.  

Druhý kontrast vzhľadom na priemernú hladinu Faktora 2 nám poskytuje príležitosť odlíšiť 

regionálny režim, ktorý má k dispozícii možnosť realizovať základný výskum mimo 

bezprostrednej motivácie komerčnou aplikáciou. Nadpriemerné skóre sa spája s financovaním 

výskumu zo štátnych zdrojov a orientáciou na netechnologické odbory. Výskum prírodných a 

spoločenských javov samozrejme nemá len teoretickú ale aj praktickú rovinu, ale práve 

v nadpriemerne skórujúcich regionálnych situáciách sa aplikovaný výskum a vývoj inovácií 

nepresadzujú tak výrazne ako v kontrastných situáciách pod priemerom Faktora 2. Verejne 

financovaný výskum nachádzame v kontraste ku komerčnému výskumu s výraznou 

technologickou orientáciou. 

Tretí kontrast podľa priemernej hladiny Faktora 3 sa týka tendencie investovať zdroje prúdiace 

do výskumu buď do ľudských zdrojov – práce výskumníkov alebo do infraštruktúry zastúpenej 

pozemkami budovami a prístrojovým vybavením. Dôraz na investovanie do najmodernejšej 
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dostupnej infraštruktúry na trhu je najmä v experimentálnych a technologických vedách 

nevyhnutnou podmienkou realizácie akéhokoľvek konkurencieschopného výskumu, či už 

s akademickými alebo komerčnými ambíciami. Slovensko si vďaka dostupnosti 

medzinárodných zdrojov v dostatočnom objeme v nedávnej minulosti významne zlepšilo 

materiálne podmienky pre výskumnú prácu. Indície dnes skôr smerujú na deficit pozornosti 

ľudským zdrojom, ktorého súčasťou je ekonomická motivácia. 
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10. AKO ĎALEJ BUDOVAŤ INOVAČNÝ EKOSYSTÉM NA 
SLOVENSKU? 

Slavomír Ondoš, Daniel Straka160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
160 Celá analýza je k dispozícii na https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2021/ako-dalej-budovat-narodny-
inovacny-system-na-slovensku.html.  
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10.1. Analýza tvrdení o výskumnom a inovačnom 
ekosystému v SR 

Pre posúdenie očakávaných dopadov spektra cielených zmien hladín jednotlivých dimenzií 

inovačného ekosystému na Slovensku sme zrealizovali analýzu panelovej databázy, ktorá je 

pravidelne publikovaná za niekoľko desiatok krajín na európskom kontinente - European 

Innovation Scoreboard. Využívame zjednodušenú formalizáciu do podoby škálovania medzi 

premennými. Opierame sa o myšlienku, že krajiny postupujú v budovaní kondície svojho 

inovačného prostredia rôzne medzi sebou, napríklad v závislosti od historickej tradície a 

aktuálnej štruktúry hospodárstva. 

Na druhej strane, niektoré obdobia môžu viac priať pokroku v istých doménach a iné 

opomínať aj bez ohľadu na rozdiely medzi krajinami, napríklad v obdobiach globálneho 

hospodárskeho oživenia či stagnácie. V konečnom dôsledku len dynamika formuje variáciu 

medzi pozorovaniami, čo v našom prípade znamená variáciu medzi rôznymi kondíciami 

európskych národných inovačných systémov. Zámerom je extrahovať čo možno 

najpodstatnejšie, všeobecne platné vzťahy medzi dimenziami ekosystému v pohybe tak, aby 

sme ich očistili od špecifík jednotlivých konkrétnych národných situácií a na druhej strane 

od špecifík historických období, ktoré môžu do veľkej miery niesť znaky hospodárskeho cyklu. 

Je evidentné, že zmena v každej z dvanástich dimenzií sumárneho indexu je korelovaná 

s dynamikou tejto kompozitnej miery. Táto napokon vzniká len váženým priemerovaním 

komponentov. Preto v modeli nemôžeme priamo konfrontovať parciálne dynamiky a celkovú 

dynamiku systému, ako by sa javilo vhodné na prvý pohľad. Špecifikácia vzťahu medzi 

hladinami komponentov a sumárneho indexu nám dáva príležitosť postupne posúdiť ako sa 

dianie mení s variáciou jednotlivých dimenzií a čo ich hladiny znamenajú pre škálovanie 

ostatných a škálovanie sumárneho indexu. 

Zistenia z prehľadu komplexnej témy inovačného ekosystému ako mestského fenoménu nám 

pomôžu pochopiť, prečo sa niektoré hypotetické faktory javia pre rast kondície ekosystému 

viac relevantné a iné menej. Zväčša nepôjde o priame, ľahko uchopiteľné interpretácie, ale 

pokúsime sa ich vytvoriť čo najjednoduchšie a v súlade s praktickým zámerom definovania 

odporúčaní pre súvisiace verejné politiky nášho projektu. 

Konkrétny nástroj implementovaný pre výpočet dopadov desiatich dimenzií na rast 

sumárneho indexu je panelový regresný model. Na ľavej strane rovnice je vždy logaritmicky 

transformovaná dimenzia, ktorú na pravej strane rovnice postupne konfrontujeme s jednou 

z ostatných dimenzií a dimenziou sumárneho indexu. Aj premennú na pravej strane rovnako 

logaritmicky transformujeme. Táto operácia nám umožní interpretovať zistený parameter ako 

exponent hypotetickej mocninovej závislosti medzi nimi. Predpokladáme, že štatisticky 

významné škálovanie sa zakladá na praktickom vzťahu v komplikovanej realite inovácií 

v komerčnej sfére založených na cieľavedomej práci s poznatkami. 
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Prvý zo série modelov je sumarizovaný v Tabuľke nižšie. Model je komplexný a viac ukrýva než 

ukazuje, z dôvodu že v ňom zámerne sledujeme či je dynamika indexu naprieč kontinentom 

vo vzťahu k variácii krajín podľa kondície ich inovačných ekosystémov ako celku. Bez rozlíšenia 

vnútornej variácie v štruktúre. To nám dá možnosť posúdiť, či v systéme dochádza k postupnej 

konvergencii, ak identifikujeme negatívny vzťah hladiny a rastu. Alebo naopak, či ide 

o divergentný proces, ktorý systematicky zväčšuje rozdiely medzi jednotlivými krajinami, tak 

ako sa deje s distribúciou bohatstva v moderných spoločnostiach v pohybe – a s nechcenými 

dôsledkami na ich sociálnu súdržnosť a životaschopnosť politického systému. 

Model merajúci pohyb medzinárodného inovačného systému ukazuje na prítomnosť 

konvergencie. Efekt je štatisticky významný a hovorí, že výhoda krajiny vo výške 1% sumárneho 

indexu sa spája s nevýhodou na úrovni približne tretiny -0,29% medziročnej zmeny, ktorú 

z praktických dôvodov nevyjadrujeme rozdielom ale podielom po sebe nasledujúcich hladín. 

Vďaka efektu na kontinente nenarastajú systematicky rozdiely v kondícii národných systémov 

vcelku ale naopak, približujú sa. Nepochybne sa na tom podieľa mnohostranná a trvalá 

podpora výkonnosti v krajinách s nižšou úrovňou kondície, ktoré Európa využíva už celé 

desaťročia a po jej rozšírení na juh a na východ z nej výrazne ťažia objektívne horšie 

disponovaní partneri. 

Komplexná zmena 

V priebehu času sa rozdiely v inovatívnosti lokálnych prostredí môžu prehlbovať a menej 

úspešným krajinám sa postupne lídri nedosiahnuteľne vzdialia. Úspešné inovačné systémy 

môžu mať svoj unikátny udržateľný vnútorný mechanizmus, ktorý im prináša trvalú rozvojovú 

výhodu. V nameraných dátach naopak pozorujeme, že efekt kombinácie trhových, 

regulačných a redistribučných podmienok v rôznych prostrediach vo výsledku spôsobuje, že 

kondícia lokálnych prostredí sa časom navzájom kompenzuje. Aj zaostávajúce systémy môžu 

dosiahnuť úspech a aj súčasní lídri môžu dynamiku časom stratiť. V priemere sa Európa vyvíja 

v smere konvergencie medzi lokálnymi prostrediami. 

Tabuľka 20 Komplexná zmena 

Zmena Odhad SE t p 

Hladina -0,293 0,061 -4,797 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                   Dáta: EIS 2021 
Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske krajiny a 

obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

Zistená situácia naznačuje, že v záujme posúdenia priestorovej dynamiky inovačného 

ekosystému v Európe máme do činenia s komplikovaným javom, ktorý sa rozhodne nespráva 

v jednoducho uchopiteľnej podobe dobre oddeliteľných účinkov. Hospodárska realita je 

zjavne zložitá a dynamika sa v nej generuje v siete priamych efektov, posilnených zreťazenou 
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dynamikou susedov medzi sebou a brzdenou istou formou vzájomnej súťaže o zdroje. 

Odhadujeme, že dôležitú úlohu budú zohrávať najmä ľudské zdroje, ktoré sú v znalostnej 

ekonomike jediným nie ľahko obnoviteľným zdrojom. 

Tým, že ide zväčša o dematerializované odvetvie, kde sa pracuje so schopnosťou 

vyhodnocovať poznatky a stavať na ich základe úplne nové, sú kľúčovým komponentom. 

Inovačný systém nemá náhradu za ľudí a ich tvorivé myslenie. Ľudské zdroje vo vede, výskume 

a vývoji sú tým o čo sa súťaží a čo zodpovedá za lokalizovanú schopnosť informácie z 

prostredia získavať, spracovať a rekombinovať do nových hodnotných súvislostí. Taktiež sú 

ľudia zložkou lokalizovanej kapacity, ktorá dokáže identifikovať ekonomický potenciál a 

možnosť inovácie. A napokon nielen jej možnosť ale aj zhmotnenie do produktu, procesu 

alebo služby. 

V sérii parciálnych analýz priblížime súvislosti vnútri inovačných systémov z pohľadu 

jednotlivých dimenzií European Innovation Scoreboard a ich škálovania voči zvyšným 

dimenziám a sumárnemu indexu. Merania hypotetického exponentu mocninovej závislosti 

nám nepriamo umožní posúdiť  čo je pravdepodobne možné dosiahnuť dôrazom na pokrok 

v každej z nich. Opierame sa o strednodobú skúsenosť histórie desiatok krajín na európskom 

kontinente. Súčasne si uvedomujeme zjednodušenú optiku analytického nástroja a možnosť, 

že nám unikne subtílne dianie detekovateľné viac precíznou štatistickou technikou. 

Ľudia 

Ľudský kapitál je vzácnym zdrojom, ktorý moderné inovačné prostredie nevyhnutne potrebuje 

pre svoj rast. Zabezpečenie kvalifikovanej a špecializovanej pracovnej sily je konkurenčnou 

výhodou, ktorá sa nedá ničím nahradiť. Preto úspešné krajiny vyvíjajú v medzinárodnej súťaži 

o talent veľké úsilie na prilákanie a udržanie najlepších. Zabezpečenie trvalého prístupu 

inovačného sektora k ľudskému kapitálu zodpovedá za nesmierne vplyvný lokalizovaný rastový 

faktor. Inovátori majú pôvod u ľudí schopných spracovávať, tvoriť a komerčne využívať 

najnovšie poznatky a vo vzťahoch medzi nimi. Sociálny kapitál je dôležitým kanálom, ktorý 

na mieste vytvára nové výskumné projekty a podnikateľské myšlienky. 

Pomáha ich postupne dopracovať do konkurencieschopnej podoby začínajúcich podnikov. 

Prítomnosť kvalifikovaných ľudí v prostredí je sama dôležitá, ale až v prepojení medzi ľuďmi 

schopnými zakladať komerčne úspešné podniky sa deje žiadúca premena ekosystému ako 

celku s premenlivou kondíciou. Tá však závisí na prítomnosti správnych ľudí, ktorých 

do prostredia môžu napríklad priťahovať kvalitné univerzity. 

V dátach vidíme, že škálovanie dimenzie ľudského kapitálu nie je odhaliteľné v konfrontácii so 

žiadnou inou dimenziou s výnimkou trojice negatívnych vzťahov s verejným financovaním vedy 

a výskumu, s implementáciou informačných technológií v inovatívnom súkromnom sektore a 

s doménou zamestnanosti v oblasti práce s vysokou pridanou hodnotou. Ľudský kapitál 
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súčasne narastá s každým 1% hladiny sumárneho indexu o 0,48 %, čo naznačuje že ide o 

podstatný rastový faktor pre inovačný ekosystém vcelku. 

Zistenia môžeme vnímať tak, že intenzita či kvalita činnosti vzdelávacej sféry sa 

pravdepodobne priamo pozitívne neodrazí na žiadnej inej dimenzii inovačného ekosystému, 

nevytvorí v kontakte s nimi žiadnu štatisticky odhaliteľnú synergiu. Vzdelávací systém naopak 

odčerpáva verejné zdroje, ktoré by inak prúdili do iných prvkov infraštruktúry. Vzťah vzdelania, 

domény zamestnanosti a schopnosti implementácie informačných technológií v komerčnom 

prostredí naznačuje komplikáciu voči vžitej predstave jednoduchej lineárnej modernizácie, 

kde technológie a ľudská práca s vysokou pridanou hodnotou prispievajú k lepším vyhliadkam 

budúcej prosperity. V nepriamej interpretácii možno z výsledkov usúdiť, že s vysokoškolským 

vzdelávaním treba pracovať menej extenzívne. Len množstvo vzdelaných ľudí určite nedokáže 

zabezpečiť pohyb ekosystému žiadaným smerom. 

Tabuľka 21 Ľudia 

Ľudia Odhad SE t p 

Systém 0,022 0,062 0,353 0,724 

Digitalizácia 0,070 0,065 1,081 0,281 

Peniaze -0,065 0,031 -2,117 0,035 

Investície 0,083 0,042 1,964 0,051 

IT -0,300 0,071 -4,207 0,000 

Inovátori -0,006 0,030 -0,210 0,834 

Prepojenia -0,009 0,070 -0,133 0,894 

Vlastníctvo -0,060 0,072 -0,825 0,410 

Zamestnanosť -0,277 0,063 -4,395 0,000 

Predaje 0,033 0,091 0,363 0,717 

Udržateľnosť 0,073 0,041 1,778 0,077 

Spolu 0,477 0,156 3,064 0,002 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                  Dáta: EIS 2021 
Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske krajiny a 

obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

Akademická sféra 

Akademický výskum je v tradičnom pohľade pôvodcom, aktivátorom inovácií. Na kvalite 

univerzít a verejných výskumných inštitúcií závisí schopnosť lokality pracovať s najnovšími 

poznatkami a tvoriť koncepty bez ohľadu na trh, aj také ktoré budú mať uplatnenie až 

v budúcnosti. Univerzity podobne vnímajú svoju úlohu vo vzdelávaní, kde nemajú v otázke 



Komplexná analýza stavu výskumu a inovácií v SR 
 

 247 

znalostí a zručností reagovať na požiadavky trhu. Podnikový sektor na prácu akademického 

sektora v takejto perspektíve len reaguje. Kondícia akademického sektora má podľa našich 

výsledkov na dynamiku celkovej inovatívnosti prostredia podstatný vplyv. Je sektorom, ktorý 

naozaj nevyhnutne má schopnosť pracovať s najnovšími poznatkami. 

V inovačnom systéme sa ich schopnosti spájajú s väčšinou ostatných dimenzií, s ktorými je 

akademická sféra škálovaná pozitívne. Výnimkou sú jej negatívne vzťahy s verejnými 

prostriedkami, ktoré prúdia do vedy a výskumu a podnikovými investíciami. Neexistujúci 

systematický vzťah okrem toho odhaľujeme vo vzťahu k ľudským zdrojom, digitalizácii 

prostredia a prítomnosťou inovatívnej komunity malých a stredných podnikov. Nárast hladiny 

sumárneho indexu o 1% sa typicky spája s 0,80% nárastu hladiny skóre systému. 

Vzájomné škálovanie dimenzií naznačuje, že kvalitnejšiu akademickú produkciu dosiahneme 

podporou takmer každej z dimenzií. Nesúvisia s ňou však ľudské zdroje zhmotňujúce vzdelanie 

ani podnikavosť v lokálnom prostredí. Ide o paradoxné zistenie, ktoré nepríjemne konfrontuje 

predstavy o univerzite ako kľúčovom prvku ekosystému, ktorý má paralelne zabezpečiť práve 

pokrok v týchto troch dimenziách súčasne a vnútri jedinej inštitúcie. Naše zistenia naznačujú, 

že tento koncept v praxi nie je realistický. V kvalite a intenzite akademických výstupov sú 

z hľadiska inovačného systému poznatky. Na ich základe sa môžu rozvíjať kooperatívne 

prepojenia, sú obsahovou bázou intelektuálneho vlastníctva chráneného patentmi a dizajnmi. 

Práca s vysokou pridanou hodnotou poznatky dokáže zhmotniť do podoby trhovo úspešných 

inovatívnych produktov. Popri tom odhaľujeme aj vzájomné pozitívne škálovanie akademickej 

produkcie a environmentálnej udržateľnosti. Výsledky naznačujú, že akademická sféra 

v princípe nesúvisí s modernými formátmi podnikania vzdelaných ľudí. A taktiež signalizujú, 

že jej záujmy nie sú zlučiteľné so záujmami kapitálu v súkromnom sektore, ale dokonca ani 

v redistribuovanej podobe verejných zdrojov. Je tomu tak prinajmenšom v Európe 

posledných rokov. 

Tabuľka 22 Akademická sféra 

Systém Odhad SE T p 

Ľudia 0,022 0,063 0,353 0,724 

Digitalizácia -0,102 0,065 -1,575 0,117 

Peniaze -0,080 0,031 -2,628 0,009 

Investície -0,157 0,045 -3,478 0,001 

IT 0,260 0,072 3,616 0,000 

Inovátori 0,036 0,033 1,068 0,287 

Prepojenia 0,296 0,069 4,325 0,000 

Vlastníctvo 0,394 0,069 5,713 0,000 
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Zamestnanosť 0,202 0,065 3,111 0,002 

Predaje 0,398 0,089 4,473 0,000 

Udržateľnosť 0,136 0,040 3,365 0,001 

Spolu 0,796 0,152 5,230 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                              Dáta: EIS 2021 
Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske krajiny a 

obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

 

Digitalizácia 

Moderné prostredie priateľské k inováciám si váži podnikavosť a umožňuje slobodne 

experimentovať bez neprijateľného existenčného rizika pre tých, ktorí majú odvahu reagovať 

na príležitosti otvárajúce sa novými poznatkami. Len rozvinutá inovačná kultúra je pevnou 

bázou, na ktorej sa príležitosti môžu nekončiacou sériou pokusov a omylov premeniť 

na úspech. Jednou z domén, ktoré sa pokúšajú zachytiť pokračujúcu modernizáciu prostredí 

je digitalizácia. Ukazuje sa, že jej úloha v raste kondície inovačného ekosystému je záhadnejšia 

ako by sme očakávali. Digitálne prostredie sa ukazuje ako dôležité, ale už nie je v priamom 

vzťahu k väčšine ostatných prvkov systému. Rizikovosť úsilia na hrane súčasnej do veľkej miery 

virtualizovanej praxe výsledok spoľahlivo kompenzuje a nedovolí v prostredí vybudovať nič 

také ako trvalú výhodu. 

Digitalizácia sa pozitívne škáluje s prítomnosťou finančného kapitálu, podnikových investícií aj 

verejných zdrojov. Negatívne škálovanie registrujeme v spojení s intenzitou tvorby 

intelektuálneho vlastníctva. Dá sa povedať že z hľadiska digitalizácie ide o rast založený 

na trvalej neistote. Investície do virtuálnej inovačnej činnosti sa systematicky nespájajú 

so žiadnou z ďalších dimenzií systému, kde by ich technologickí nadšenci nepochybne radi 

videli. Nič podobné ale v dátach nedetegujeme.  

Digitalizácia v prostredí môže byť z tohto pohľadu len novým médiom, ktoré samo 

pre kondíciu ekosystému nič nezaručuje. Nespája sa dokonca ani so schopnosťou sieťovania 

medzi komerčnými aktérmi a prostredím, v ktorom pôsobia. Sústredenie sa na technologický 

aspekt súčasnej etapy modernizácie prostredia v sebe skôr nesie riziko, že spotrebuje finančný 

kapitál bez adekvátneho prínosu pre inovačnú kondíciu. Podobne ako v prípade ľudských 

zdrojov je pravdepodobné, že táto dimenzia pôsobí na systém v interakcii s ostatnými 

dimenziami, čo však nevidíme v ich priamej jednoduchej konfrontácii. 

Za vhodný záver na tomto mieste považujeme podobné hodnotenie ako v prípade 

vzdelávania a ľudských zdrojov. Ani digitalizácia by sa v prostredí nemala uskutočňovať 

extenzívne a za každú cenu. Pravdepodobne je prínosná len v konkrétnych odôvodnených 

doménach, ale bez priameho vzťahu k systémovým vzťahom prostredia. Výsledok je o to 
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dôležitejší, že digitalizácia sa zjavne deje v súlade s tokmi finančného kapitálu v podobe 

podnikových investícií aj redistribúcie verejných zdrojov. Ich škály sú voči digitalizácii v dátach 

približne v rovnakom pomere. 

Tabuľka 23 Digitalizácia 

Digitalizácia Odhad SE t p 

Ľudia 0,066 0,061 1,081 0,281 

Systém -0,096 0,061 -1,575 0,117 

Peniaze 0,096 0,030 3,224 0,001 

Investície 0,108 0,044 2,432 0,016 

IT 0,034 0,071 0,471 0,638 

Inovátori -0,001 0,032 -0,039 0,969 

Prepojenia -0,059 0,069 -0,854 0,394 

Vlastníctvo -0,261 0,069 -3,776 0,000 

Zamestnanosť -0,005 0,064 -0,074 0,941 

Predaje -0,001 0,090 -0,007 0,995 

Udržateľnosť -0,033 0,042 -0,801 0,424 

Spolu 0,559 0,153 3,660 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                          Dáta: EIS 2021 
Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske krajiny a 

obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

 

Peniaze 

Nízke verejné investície do inovačného prostredia sú typicky vnímané ako hlavná príčina 

zaostávania nízko výkonných prostredí. Štát, regióny a mestá a ich redistribúcia 

prostredníctvom rozdeľovania verejných zdrojov majú primárnu zodpovednosť 

za nasmerovanie úsilia do činností vedúcich k novým konkurencieschopným produktom a 

službám. Trh túto schopnosť nemá, reaguje na súčasný dopyt bez strategických možností 

riadiť rozvoj tak dobre ako vlády a ich nástroje, najmä cez verejný rozpočet. V prostredí 

odhaľujeme podľa dát len obmedzený vplyv verejných financií, ktoré pritekajú do systému. 

Pôsobia výhradne v synergii s dostatočne veľkou, a tým rôznorodou komunitou malých a 

stredných podnikov, ktoré vyvíjajú inovatívne produkty v digitálnom prostredí. 

Dimenzia verejných financií je škálovaná pozitívne so sumárnym indexom a s doménou 

digitalizácie. Okrem toho identifikujeme negatívne škálovanie s ľudskými zdrojmi a atraktivitou 

akademickej sféry. Zistenie naznačuje, že verejné zdroje prúdia do súčasných inovačných 
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systémov v súlade s modernizačným trendom dominantnej technológie súčasnej doby. 

Verejná sféra záujmy digitálneho sektora prijala, ale deje sa tak komplementárne k činnosti 

verejnej vzdelávacej a výskumnej sféry.  

Je vhodné pripomenúť si, že zistenie pramení zo situácie v medzinárodnom kontexte. 

Národné inovačné systémy sú naprieč krajinami špecializované a sústredené na rôznorodé 

zoskupenia odvetví či už v zmysle odbornej orientácie výskumu alebo hospodárskej 

produkcie. Digitalizácia a jej podpora zo strany verejných zdrojov je črta, ktorá je spoločná 

pre typické európske prostredie, je ich spoločnou kvalitou. 

Dvojica negatívnych väzieb s doménami blízkymi prostrediu univerzít naznačuje znepokojivý 

trend možného zaostávania za digitalizáciou prioritne prebiehajúcou v praxi, mimo ich 

typického dosahu. Ak sa pre univerzitu a akademickú sféru vyššie ukazovalo ako nerealistické 

súčasne sa sústrediť na výskum, vzdelávanie, podporu podnikavosti, tu sa ukazuje že nad ich 

sily môže byť aj zvládnutie základného modernizačného trendu súčasnosti. Inými slovami, 

pre verejnú sféru môže ísť o dôležitý signál, že podpora digitalizácie akademického sektora 

môže priniesť rastové efekty, ktoré sa v súčasnom nastavení prostredia strácajú. Odstránenie 

možnej bariéry v ich prepojení nepatrí medzi obvyklé priority ani obsah, ktorý by bol typicky 

diskutovaný. 

Tabuľka 24 Peniaze 

Peniaze Odhad SE t p 

Ľudia -0,267 0,126 -2,117 0,035 

Systém -0,328 0,125 -2,628 0,009 

Digitalizácia 0,420 0,130 3,224 0,001 

Investície -0,014 0,092 -0,153 0,878 

IT 0,274 0,149 1,835 0,068 

Inovátori -0,036 0,065 -0,543 0,588 

Prepojenia -0,147 0,144 -1,020 0,309 

Vlastníctvo -0,147 0,148 -0,993 0,322 

Zamestnanosť -0,077 0,133 -0,583 0,561 

Predaje -0,294 0,185 -1,588 0,114 

Udržateľnosť 0,138 0,084 1,654 0,099 

Spolu 0,929 0,318 2,919 0,004 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                         Dáta: EIS 2021 
Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske krajiny a 

obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované.* 
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Investície 

Podniky investujú do inovácií v súlade s trhovou stratégiou. Ak je zisk možné vytvoriť 

jednoduchším spôsobom, nemajú žiadnu motiváciu na mieste vyvíjať vlastný výskum a vývoj 

ani spolupracovať s univerzitami a verejnými výskumnými inštitúciami. Výnimkou sú inovátori 

v komunite malých a stredných podnikov, ktorých existencia vychádza z podnikateľskej 

myšlienky okolo nových špecializovaných znalostí a zručností. Dopad podnikových investícií 

do vlastného unikátneho výskumu s komerčnou hodnotou vidíme v synergii s verejným 

financovaním vedy a komunitou malých a stredných podnikov. V prostredí musí byť navyše 

otvorená kultúra spolupráce, ktorá medzi aktérmi umožní slobodnú výmenu poznatkov ako aj 

ich nositeľov, kvalifikovaných ľudí. Bez nich podnikové investície kvalitu systému zrejme 

nepodporia. 

V dátach vnímame, že podnikové investície sú s ostatnými dimenziami prepojené početnými 

vzťahmi. Ich škálovanie priamo úmerne súvisí so škálovaním väčšiny dimenzií. Systematický 

vzťah však úplne chýba v konfrontácii investícií a ľudských zdrojov, verejných financií, 

implementácie informačných technológií a environmentálnej udržateľnosti. Negatívny vzťah 

je prítomný vo vzťahu k akademickej sfére a intelektuálnemu vlastníctvu. 

Podnikové investície do výskumu sa intuitívne musia zvyšovať tam, kde nie je dostatočná 

produkcia nových komerčne hodnotných poznatkov zabezpečená verejným výskumom. 

Z tohto hľadiska je ich negatívny vzťah potvrdením vyššie uvedenej tézy. Komerčné podniky 

si svoj výskum dokážu vytvárať, ale budú tak konať len vtedy ak je to v ich existenčnom záujme. 

Tvorba samotných poznatkov nie je jeho súčasťou, poznatky sú iba prostriedkom k tvorbe 

zisku v strede ich úsilia. Negatívny vzťah k intenzite tvorby intelektuálneho vlastníctva je 

potvrdením inej typickej črty komerčného prostredia, v ktorom sú priekopníkmi nových 

technológií skôr malí začínajúci aktéri, nie veľkí hráči schopní relevantných investícií 

do podnikového výskumu. 

Podľa zistení na tomto mieste v prostredí nedochádza k ničomu, čo by sa dalo označiť 

za kompenzačný vzťah medzi verejným a súkromným financovaním výskumu. Verejné 

prostriedky s podnikovými investíciami priamo a merateľne vôbec nesúvisia. Investície 

napokon nijak nepodporujú ani jeden zo žiaducich výstupov, ktorým by mala byť zvyšujúca sa 

environmentálna udržateľnosť. Narastá okrem iného podnikavosť, zamestnanosť a viac než 

čokoľvek iné aj komerčná úspešnosť inovačnej činnosti komerčných aktérov. 

Tabuľka 25 Investície 

Investície Odhad SE t p 

Ľudia 0,180 0,092 1,964 0,051 

Systém -0,291 0,084 -3,478 0,001 

Digitalizácia 0,218 0,090 2,432 0,016 
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Peniaze -0,007 0,044 -0,153 0,878 

IT -0,064 0,102 -0,631 0,529 

Inovátori 0,205 0,043 4,717 0,000 

Prepojenia 0,203 0,100 2,016 0,045 

Vlastníctvo -0,297 0,099 -3,008 0,003 

Zamestnanosť 0,246 0,089 2,764 0,006 

Predaje 0,370 0,125 2,967 0,003 

Udržateľnosť 0,057 0,061 0,933 0,352 

Spolu 1,528 0,201 7,593 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                              Dáta: EIS 2021 
Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske krajiny a 

obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

 

Informačné technológie 

Implementácia informačných technológií sa v súčasnom období bez zaváhania považuje 

za nevyhnutnú prerekvizitu rozvoja inovačnej produkcie. Koncepčne súvisí s digitalizáciou 

prostredia, zdieľania poznatkov ako kľúčových zdrojov, na ktorých stojí každý ďalší krok 

tvorivej práce s nimi. Práca s vysokou pridanou hodnotou sa dematerializuje spolu s tým ako 

do virtuálnej podoby prechádza takmer celá relevantná produkcia. Služby sú v súčasnosti už 

chápané najmä ako virtuálne a aj tie, ktoré dematerializácii odolávajú sa so svojimi digitálnymi 

konkurentmi prinajmenšom porovnávajú a ekonomicky súťažia. 

Aj odvetvia, ktoré s implementáciou informačných technológií a digitálnej komunikácie váhali 

boli prebiehajúcou epidémiou v priebehu posledných dvoch rokov prinútené uskutočniť 

bezprecedentné kroky smerom k trendu, ktorý v nedávnej minulosti prešli komerčné odvetvia. 

Motivácia konkurencie a tvorby zisku prinútila komerčných aktérov prostredia prijať 

dominantnú technológiu súčasnosti 

Škálovanie informačných technológií v inovačnom systéme nachádzame vo vzťahu s ostatnými 

dimenziami len selektívne. V jedinom prípade sú v negatívnom vzťahu, ktorý identifikujeme s 

ľudskými zdrojmi. Pozitívne vzťahy sa črtajú okrem sumárneho indexu aj s produkciou 

akademického sektora, zamestnanosťou v práci s vysokou pridanou hodnotou, intelektuálnym 

vlastníctvom a trhovou úspešnosťou inovatívnej produkcie. 

Informačné technológie významne zefektívňujú cestu ku komerčne úspešnej inovácii a zdá sa, 

že analogický pozitívny efekt informatizácie si užíva aj akademická komunita, ktorá je vďaka 

novému typu služieb lepšie prepojená a schopnejšia dosahovať kvalitnejšie výsledky a 

medzinárodnú relevanciu. Negatívne škálovanie voči hladine vzdelanosti v populácii je však 
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neintuitívne a prekvapivé. Zdá sa, že zefektívnenie pracovného prostredia sa zatiaľ netýka 

práce ľudí s vysokou kvalifikačnou úrovňou, ktorých komunikácia a spolupráca sa nedá úplne 

preniesť do virtuálnej podoby. 

Ide o jav, ktorý je dobre známy v oblasti výskumu mestských prostredí, v ktorých inovácie 

prosperujú práve na základe sociálneho kapitálu prítomného vo fyzickej komunite inovátorov 

zdieľajúcich jedno spoločné prostredie. Mestá informatizáciu na svoj prospech využívajú, ale 

samotné jej odolávajú. 

Tabuľka 26 Informačné technológie 

IT Odhad SE t p 

Ľudia -0,220 0,052 -4,207 0,000 

Systém 0,190 0,053 3,616 0,000 

Digitalizácia 0,026 0,056 0,471 0,638 

Peniaze 0,049 0,027 1,835 0,068 

Investície -0,025 0,040 -0,631 0,529 

Inovátori 0,018 0,028 0,670 0,503 

Prepojenia -0,069 0,061 -1,130 0,260 

Vlastníctvo 0,135 0,062 2,171 0,031 

Zamestnanosť 0,263 0,054 4,830 0,000 

Predaje 0,225 0,078 2,879 0,004 

Udržateľnosť 0,070 0,037 1,927 0,055 

Spolu 0,715 0,131 5,456 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                          Dáta: EIS 2021 
Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske krajiny a 

obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

Inovátori 

Inovačne výkonné prostredie potrebuje etablovaných, komerčne silných hráčov, ktorí majú 

kapacitu prísť s relevantným produkčným výkonom aj schopnosťou realizovať nové koncepty 

v dostatočnej mierke. Preto má zmysel do regiónov získať veľkých investorov, ktorí rozvinú 

činnosti zapojené do medzinárodných hodnotových reťazcov a nespoliehať sa len 

na miestnych aktérov. Ukazuje sa, že kondíciou miestneho prostredia hýbu veľkí inovujúci 

hráči ale ideálne v kontakte s komunitou inovujúcich malých a stredných podnikov, bez ohľadu 

na masívnosť ich komerčného úspechu. Rozhoduje funkčnosť systému vcelku, súčasná a 

previazaná prítomnosť kvalifikovaných ľudí, medzinárodne relevantnej akademickej komunity 

s podmienkou otvorenej kooperatívnej kultúry, ktorá medzi nimi umožňuje spoluprácu. Vtedy 

sa môže skutočne prejaviť schopnosť rozpoznať v nových poznatkoch komerčné príležitosti. 
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V škálovaní komunity malých a stredných podnikov identifikujeme sériu očakávaných 

pozitívnych väzieb s okolitým prostredím. Medzi týmito dimenziami sa nachádzajú podnikové 

investície, sieťovanie medzi komerčnými hráčmi a ich prostredím, súvislosť s tvorbou 

intelektuálneho vlastníctva, tvorba pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou a napokon 

cieľ celého snaženia sa komerčnej sféry, trhová úspešnosť inovatívnej produkcie. 

Prítomnosť inovátorov v sfére malých a stredných podnikov nesúvisí so žiadnou dimenziou 

v negatívnom zmysle. Chýbajúca systematická súvislosť s naopak črtá voči ľudským zdrojom, 

akademickej sfére, verejným financiám, digitalizácii a implementácii informačných technológií 

ako aj environmentálnej udržateľnosti. Doména podnikania veľkých a menších komerčných 

hráčov dobre navzájom súvisí, ale nijak nekorešponduje s dianím v typicky verejne 

podporovanom segmente inovačného sektora. Podnikanie je samostatnou doménou napriek 

tomu, že zdieľajú hlbokú podstatu tvorivej práce s aktuálnymi poznatkami. 

Zdá sa, že vhodnou stratégiou pre lokality, regióny aj krajiny je rovnováha medzi prítomnosťou 

veľkých a malých aktérov vyvíjajúcich inovačnú činnosť a že sa tak deje mimo typicky 

preferovanej domény informačných a komunikačných technológií. Efektívny systém potrebuje 

substanciu, obsah mimo ich dosahu. Podniková sféra má súčasne životaschopný vnútorný 

mechanizmus, ktorý sa evidentne nespolieha na zdroje, ktorá sú k dispozícii z verejnej sféry a 

to napriek tomu, že komerčný úspech ich produkcie je aj v záujme verejných inštitúcií 

zodpovedajúcich za prosperitu prostredia, v ktorom sú umiestnení. 

Tabuľka 27 Inovátori 

Inovátori Odhad SE t p 

Ľudia -0,029 0,139 -0,210 0,834 

Systém 0,132 0,124 1,068 0,287 

Digitalizácia -0,005 0,128 -0,039 0,969 

Peniaze -0,035 0,064 -0,543 0,588 

Investície 0,423 0,090 4,717 0,000 

IT 0,101 0,151 0,670 0,503 

Prepojenia 0,977 0,163 6,003 0,000 

Vlastníctvo 0,307 0,154 1,995 0,047 

Zamestnanosť 1,473 0,095 15,494 0,000 

Predaje 0,729 0,177 4,130 0,000 

Udržateľnosť -0,076 0,088 -0,863 0,389 

Spolu 2,819 0,285 9,889 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                              Dáta: EIS 2021 
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Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske krajiny a 

obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

Prepojenia 

Inovácie sú neuchopiteľné aj v dôsledku paradoxu, že vznikajú relačne, vo vzťahoch medzi 

aktérmi prostredia a nie u jednotlivých aktérov samotných. Porovnávanie, kvantifikácia výkonu 

aktérov, univerzít a ich vedcov, výskumných inštitúcií, podnikov je preto koncepčným omylom, 

ktorý sme nanešťastie ešte nerozpoznali a v jeho dôsledku mrháme vzácnymi zdrojmi, ktoré 

by mohli byť využité pre spoločnosť inde užitočnejšie. Sociálna podstata inovačnej činnosti je 

bez ohľadu na ostatné komponenty prostredia a synergie s nimi nenahraditeľnou výhodou 

prostredia, ktoré disponuje otvorenou kultúrou podporujúcou spoluprácu. 

Nevyhnutnou podmienkou kooperatívnej kultúry je vysoká miera dôvery medzi aktérmi, čo 

zrejme súvisí s vyspelosťou, komfortom kontinuálnej overenej skúsenosti. Jej súčasťou je aj 

dôveryhodná verejná sféra schopná ochrániť duševné vlastníctvo. V spolupráci s akademickou 

komunitou vzniká pre inovácie trvale sa reprodukujúca lokalizovaná výhoda. Naše dáta 

ukazujú, že škálovanie je prítomné v konfrontácii s väčšinou ostatných dimenzií inovačného 

systému. Bez súvislosti nachádzame len dimenzie ľudských zdrojov, verejných financií, 

digitalizácie a implementácie informačných technológií. 

Negatívny vzťah sa črtá s jedinou dimenziou, ktorou je environmentálna udržateľnosť v 

prostredí. Lepšie zosieťované prostredia sú zrejme rádovo viac aktívne, čo sa nevyhnutne 

premieta do nižšej úspornosti systému. Táto by sa dala teoreticky dosiahnuť kvalitnejším 

sieťovaním v digitálnom prostredí, s tým však schopnosť budovať a udržiavať produktívne 

prepojenia zdá sa vôbec nesúvisí. 

Narážame tu na možné limity virtualizácie pre produktívnu prácu v oblasti inovačných činností. 

Napriek intenzívnej snahe komerčného prostredia prichádzať s nespočetnými nástrojmi, 

platformami určenými pre koordináciu tímovej spolupráce, výsledky naznačujú, že typicky sa 

minú cieľu. Prepojenia v prostredí vznikajú a udržiavajú sa bez ohľadu na hladinu prostredia 

z hľadiska pokroku v digitalizácii a súvisiacich technológiách. 

Sieťovanie napokon priamo nesúvisí s verejným financovaním vedy. Verejne podporované 

projekty sú typicky dizajnované s ohľadom na záujem zvyšovať prepojenie blízkych aj 

vzdialených aktérov. Ukazuje sa však, že tento organický proces systematicky s uvedenou 

podporou nekorešponduje. 

Tabuľka 28 Prepojenia 

Prepojenia Odhad SE t p 

Ľudia -0,007 0,055 -0,133 0,894 

Systém 0,228 0,053 4,325 0,000 

Digitalizácia -0,049 0,057 -0,854 0,394 
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Peniaze -0,028 0,027 -1,020 0,309 

Investície 0,078 0,039 2,016 0,045 

IT -0,073 0,065 -1,130 0,260 

Inovátori 0,134 0,022 6,003 0,000 

Vlastníctvo 0,366 0,060 6,110 0,000 

Zamestnanosť 0,266 0,055 4,801 0,000 

Predaje 0,293 0,079 3,710 0,000 

Udržateľnosť -0,149 0,035 -4,224 0,000 

Spolu 0,417 0,138 3,019 0,003 

Zdroj: SOVVA                                                                                                              Dáta: EIS 2021 
Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske krajiny a 

obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

Vlastníctvo 

Výkonné prostredie je v období globálneho trhu s inovatívnymi produktmi závislé 

na schopnosti efektívne chrániť vyvíjané intelektuálne vlastníctvo. Typicky sa argumentuje 

tým, že bez patentov sa podnikovému sektoru nikdy nevrátia investície vložené do nákladného 

a náročného vlastného výskumu. Podniky bez patentov nemôžu vyvíjať spoločensky 

prospešné riešenia a inovovať. Sústredia sa len na tvorbu zisku z produkcie na starej 

technológii namiesto nepriamej podpory konkurentov. Prítomnosť činností smerujúcich k 

patentovaniu technológií je indikátorom, že prostredie má schopnosť realisticky vyvinúť 

globálne konkurencieschopné myšlienky. Týka sa však iba zlomku, špičky ekosystému, ktorý 

je otvorený interakcii medzi aktérmi aj navonok so svetom. 

Ukazuje sa, že v tejto fáze vývoja nových produktov s ambíciou uspieť na svetovom trhu má 

efekt takmer každá zo zahrnutých dimenzií. Výnimkou je vzdelanosť populácie a verejné 

financovanie vedy, ktoré s intelektuálnym vlastníctvom systematicky vôbec nesúvisia. Ako 

jediná z dvanástich dimenzií súčasne intelektuálne vlastníctvo nesúvisí ani so škálovaním 

sumárneho indexu, ktorým sa meria kondícia inovačného ekosystému vcelku.  

Medzi negatívne vzťahy okolo domény intelektuálneho vlastníctva patrí proces digitalizácie, 

podnikové investície a environmentálna udržateľnosť. Viac patentov sa naopak škáluje priamo 

úmerne s kvalitou akademickej produkcie, podnikavosťou vlastnou prostrediu, ktoré je 

otvorené spolupráci, tvorí pracovné miesta v inovatívnych podnikoch a napokon aj produkuje 

trhovo úspešné inovatívne produkty a služby. 

Podobne ako už viackrát vyššie sa digitalizácia prostredia neukazuje ako trend, ktorý by 

zaručoval čokoľvek podporujúce skutočný pokrok v kondícii prostredia s ambíciami presadiť 

sa na trhu nových technológií. Digitálne médium je pravdepodobne rastovým faktorom, 

infraštruktúrou ktorú veľmi pravdepodobne ani nevieme merať správnymi konceptmi, 
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nehovoriac o ambícii konfrontovať ju s ostatnými stránkami inovačnej činnosti. Chýbajúce 

prepojenie s pokrokom v environmentálnej udržateľnosti naznačuje, že charakter 

hospodárskeho rozvoja tak, ako je žiadaný trhom zatiaľ nesúvisí s našou motiváciou 

hospodárstva pretransformovať na úsporné a šetrné k životnému prostrediu. 

Tabuľka 29 Vlastníctvo 

Vlastníctvo Odhad SE t p 

Ľudia -0,044 0,053 -0,825 0,410 

Systém 0,285 0,050 5,713 0,000 

Digitalizácia -0,206 0,055 -3,776 0,000 

Peniaze -0,026 0,026 -0,993 0,322 

Investície -0,116 0,039 -3,008 0,003 

IT 0,136 0,063 2,171 0,031 

Inovátori 0,053 0,027 1,995 0,047 

Prepojenia 0,345 0,056 6,110 0,000 

Zamestnanosť 0,177 0,055 3,210 0,001 

Predaje 0,196 0,078 2,526 0,012 

Udržateľnosť -0,076 0,034 -2,267 0,024 

Spolu 0,253 0,135 1,869 0,063 

Zdroj: SOVV                                                                                                                                Dáta: EIS 2021 
Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske krajiny a 

obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

Zamestnanosť 

Pracovné prostredie a štandardy trhu práce zdedené z minulosti príliš neprajú novým 

požiadavkám na zamestnanie v dobe znalostnej ekonomiky. Pre inovačný systém je 

charakteristická neustála otvorenosť novým výzvam a flexibilita, ktorá sa v svetle trhu práce 

zhmotňuje do dočasnosti projektov a neistoty so zamestnávaním špecificky kvalifikovaných 

ľudí. Tvoriví ľudia a ich tímy potrebujú nájsť nový model, kde už nebude štandardom ani trvalé 

zamestnanie ale ani dnešná existenčná neistota spojená s nutnosťou neustále meniť miesto 

práce. Ukazuje sa, že dopad pracovného prostredia na kondíciu inovačného ekosystému sa 

prejavuje v synergii komunity malých a stredných podnikov navzájom presieťovaných 

spoluprácami na spoločných projektoch. Medzi sebou ale aj s akademickou komunitou. 

V takomto prostredí následne vznikne dostatočne výkonný a variabilný trh práce 

s porovnateľnými odbornými pozíciami, ktoré môžu umožniť kvalifikovaným ľuďom mať 

na mieste kariéru aj bez existenčného ohrozenia. Rozmerom prostredia priateľského 

k inováciám sa tak stáva otvorenosť zmene pracovného tímu a vysoká mobilita vedcov medzi 
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inštitúciami. To je obvyklý znak úspešných prostredí, niekde dokonca systémovo vynútený 

v prospech komunity vcelku. 

Dáta nám poskytujú pohľad na doménu zamestnanosti pevne včlenenú vo vzťahoch s väčšinou 

ostatných dimenzií systému. Signalizované vzťahy sú v takmer každom zo štatisticky 

významných prípadov pozitívne, škálovanie teda prebieha v smere zlepšujúcej sa inovačnej 

kondície prostredia. Výnimku nachádzame v prípade procesu digitalizácie, verejného 

financovania vedy a environmentálnej udržateľnosti, s ktorou zamestnanosť nepúta žiadny 

detekovateľný vzťah.  

Priaznivé prostredie pre kvalifikovanú prácu vo výskume súčasne negatívne súvisí s hladinou 

ľudského kapitálu. Zvyšovanie kvalifikácie v populácii súvisí s poklesom tvorby pracovných 

príležitostí s vysokou pridanou hodnotou. Tento vzťah je neintuitívny a môže súvisieť 

s realizáciou vzdelaných ľudí v podnikaní, ktorá sa so zamestnanosťou škáluje pozitívne, 

podobne ako sa s jej nárastom zlepšuje aj otvorenosť prostredia k spolupráci. Pokiaľ sa 

podpora inovačných činností politikami využívajúcimi verejné zdroje argumentuje otázkou 

udržateľnosti zamestnanosti, zdá sa že nájsť pre tento vzťah podporu nie je jednoduché. 

Tabuľka 30 Zamestnanosť 

Zamestnanosť Odhad SE t p 

Ľudia -0,251 0,057 -4,395 0,000 

Systém 0,179 0,058 3,111 0,002 

Digitalizácia -0,005 0,062 -0,074 0,941 

Peniaze -0,017 0,029 -0,583 0,561 

Investície 0,119 0,043 2,764 0,006 

IT 0,324 0,067 4,830 0,000 

Inovátori 0,340 0,022 15,494 0,000 

Prepojenia 0,308 0,064 4,801 0,000 

Vlastníctvo 0,217 0,068 3,210 0,001 

Predaje 0,569 0,080 7,143 0,000 

Udržateľnosť -0,056 0,040 -1,408 0,160 

Spolu 1,332 0,126 10,551 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                              Dáta: EIS 2021 
Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske krajiny a 

obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 
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Predaje 

Komerčný úspech inovatívnych produktov a služieb sa populárne chápe ako výsledok tvrdej 

práce geniálnych individualít a ich podnikateľského talentu. Dá sa dosahovať len v dravom 

komerčnom prostredí, priamym sústredením sa na cieľ, bez rušivých vplyvov a zdržiavania 

budovaním vzťahov s verejnou sférou a najmä nie s akademickou komunitou. Motivácie, 

rýchlosť činnosti aj komunikačné bariéry sú tak veľké, že podnikový sektor sa nemôže 

pri inovatívnych zámeroch spoliehať na nič iné okrem vlastných kapacít. Dáta naznačujú, že 

podnikateľské úspechy samé inovačným ekosystémom nedokážu pohnúť. Tržby z komerčnej 

aplikácie poznatkov sa stanú systémovo reprodukovanou výhodou na mieste len vtedy, ak sa 

dosahujú tam kde sú k dispozícii v dostatočnej kapacite medzinárodne relevantná akademická 

komunita či prepojenia s ňou. 

Dimenzia komerčného úspechu inovatívnej produkcie je v pozitívnom vzťahu s väčšinou 

zahrnutých dimenzií. Neregistrujeme ani jeden štatisticky významný negatívny vzťah, ktorý by 

nasvedčoval, že úspešnosť komerčnej sféry brzdí čokoľvek iné v ekosystéme. Nie je to 

skutočne tak. Signál však chýba v smere od ľudských zdrojov, digitalizácie, verejných financií 

a environmentálnej udržateľnosti. 

Tvorba trhovo úspešného produktu v uvedenej perspektíve zostáva mimo dosahu typickej 

verejnej sféry snažiacej sa o vhodnú redistribúciu verejných zdrojov. V prospech budúcej 

prosperity nepôsobí ani sústredenie sa na kvalitnejšie vzdelanie populácie. To sa ukazuje ako 

podobne neistý rastový faktor ako už vyššie diskutovaná digitalizácia, jeden z kľúčových 

modernizačných trendov súčasnosti. Komerčný úspech je naopak súhrou diania smerujúceho 

k paralelnému škálovaniu dimenzií v komerčnej sfére. 

Výsledky signalizujú, že komerčný úspech sa rodí v kontexte, ktorým je predovšetkým 

komunita medzi komerčnými aktérmi, ktorá je navyše inkluzívna voči akademickému sektoru. 

Spolupráca s medzinárodne relevantnými akademikmi sa priamo podieľa na tvorbe komerčne 

úspešných inovácií a to by súvislosti s verejným financovaním výskumu. Podobne ako sme 

neraz uviedli vyššie, prosperujúci inovačný ekosystém má hodnoty zakódované vo vzťahoch 

medzi jednotlivými aktérmi, v miere otvorenosti voči sebe navzájom a to zďaleka nielen 

v zmysle ekonomických motivácií pre sieťovanie. 

 

Tabuľka 31 Predaje 

Predaje Odhad SE t p 

Ľudia 0,015 0,042 0,363 0,717 

Systém 0,181 0,040 4,473 0,000 

Digitalizácia 0,000 0,044 -0,007 0,995 

Peniaze -0,033 0,021 -1,588 0,114 
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Investície 0,091 0,031 2,967 0,003 

IT 0,142 0,049 2,879 0,004 

Inovátori 0,091 0,022 4,130 0,000 

Prepojenia 0,173 0,047 3,710 0,000 

Vlastníctvo 0,123 0,049 2,526 0,012 

Zamestnanosť 0,290 0,041 7,143 0,000 

Udržateľnosť 0,003 0,028 0,119 0,906 

Spolu 0,904 0,092 9,815 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                              Dáta: EIS 2021 
Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske krajiny a 

obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

Udržateľnosť 

Cieľ prebudovať prosperujúce hospodárstva do podoby menej poškodzujúcej životné 

prostredie je z historického hľadiska pomerne nový. Dôraz na udržateľnosť bol ešte nedávno 

skôr vnímaný ako extravagantný. V súčasnosti sa vďaka rozbiehajúcej sa klimatickej kríze 

náhľad na túto otázku rýchlo mení a vyspelé spoločnosti si začínajú naplno uvedomujú 

zodpovednosť za stav prostredia, ktoré môže byť už v dohľadnej budúcnosti oveľa menej 

priateľské k životu a činnosti modernej civilizácie. Prinajmenšom ľudí môže obrať o značnú časť 

pohodlia. 

V doméne udržateľnosti sú integrované merania produktivity využitia prírodných zdrojov, 

merania priemyselných emisií unikajúcich do atmosféry a rozvoj nových technológií v oblasti 

ochrany životného prostredia. V dátach nachádzame okrem pozitívneho škálovania tejto 

dimenzie so sumárnym indexom aj vzťah s kvalitou produkcie akademického sektora. Naopak, 

negatívny vzťah udržateľnosti identifikujeme s mierou otvorenosti prostredia k spolupráci a 

intenzitou tvorby intelektuálneho vlastníctva. 

So žiadnou z ostatných dimenzií inovačného systému environmentálna udržateľnosť zatiaľ 

štatisticky nesúvisí. To možno podobne ako v prípadoch uvedených vyššie považovať aj 

za príležitosť pre rozvoj v budúcnosti. Ten napokon musí byť čoraz viac založený na úsporných 

technológiách, ktoré sa vyhnú akémukoľvek ďalšiemu negatívnemu vplyvu na stav a vývoj 

parametrov meniacich planetárny ekosystém v náš neprospech. Ľudia sú zraniteľnou súčasťou 

biosféry, čo si postupne uvedomujeme popri rastúcej istote o zodpovednosti konať. Ako 

nádejný prvok v našich zisteniach môžeme vnímať, že kvalita akademickej produkcie úzko 

súvisí s nárastom zodpovednosti voči životnému prostrediu. 

Dá sa povedať, že výskum a vývoj už konajú v prospech udržateľnosti aj keď komerčná prax 

za týmto trendom zaostáva. V záujme udržateľnosti sa nerozvíja sieťovanie aktérov inovačného 

prostredia a komerčná hodnota nových prelomových technológií zostáva taktiež skôr otázna. 
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Tieto aspekty systému sa v blízkej budúcnosti môžu podstatne premeniť s podporou žiaducich 

inovačných činnosti z verejných zdrojov, ktoré zatiaľ nenachádzame s udržateľnosťou 

v žiadnom štatistickom vzťahu. Pokiaľ načrtnutý systém vzťahov v súčasnosti môžeme vnímať 

napríklad v otázke nahradenia fosílnych zdrojov energie v doprave elektromobilitou, onedlho 

sa podobná indukovaná vlna zmeny technológií môže prehnať radom iných odvetví, ktoré 

zostávajú mimo našej pozornosti. 

Tabuľka 32 Udržateľnosť 

Udržateľnosť Odhad SE t p 

Ľudia 0,170 0,096 1,778 0,077 

Systém 0,316 0,094 3,365 0,001 

Digitalizácia -0,078 0,098 -0,801 0,424 

Peniaze 0,078 0,047 1,654 0,099 

Investície 0,062 0,066 0,933 0,352 

IT 0,212 0,110 1,927 0,055 

Inovátori -0,042 0,048 -0,863 0,389 

Prepojenia -0,443 0,105 -4,224 0,000 

Vlastníctvo -0,263 0,116 -2,267 0,024 

Zamestnanosť -0,140 0,100 -1,408 0,160 

Predaje 0,017 0,140 0,119 0,906 

Spolu 1,581 0,223 7,101 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                            Dáta: EIS 2021 
Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske krajiny a 

obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

Evolučná ekonómia sa zameriava na hospodársku sféru vnímanú ako evolučný systém. Oproti 

ekonómii hlavného prúdu to nie je systém v rovnováhe, ani systém, ktorý k nadobudnutiu 

rovnováhy konverguje. Evolučnú teóriu z biológie je možné aplikovať na ekonomický systém 

tak, že namiesto populácie biologických organizmov sú evolučnému procesu v hospodárstve 

vystavené populácie podnikov, ktoré produkujú tovary a služby. Variáciou je v nich 

rozmanitosť ponuky, technológie. 

Výber vyplýva z diferenciácie ziskov, ktoré signalizujú voľbu spotrebiteľov medzi konkurujúcimi 

si tovarmi a službami. Pochybností o evolučnej teórii a jej schopnosti vysvetliť všetky aspekty 

vyvíjajúcej sa ekonomiky spočívajú najmä v tom, že kým v biológii je zmena obvykle 

považovaná za náhodnú, v ekonómii je výsledkom zámerného správania v záujme znižovania 

nákladov, vývoja nových produktov, cielenej inovácie. Samoorganizácia sa v hospodárstve 

deje prostredníctvom tvorby a šírenia znalostí. 



Komplexná analýza stavu výskumu a inovácií v SR 
 

 262 

Vysvetlenie procesu, ktorým dochádza k zmenám v hospodárskom systéme vyžaduje, aby sme 

venovali pozornosť predstavivosti a tvorivosti ľudí. V evolučnom procese sa variácia postupne 

premieňa adaptáciou na uniformitu. Ak sa podniky dostatočne adaptujú na stav prostredia a 

prežijú, môžu využiť svoju tvorivosť a na trh priniesť nové produkty alebo procesy, vložiť 

do systému variáciu a začať ňou nový evolučný cyklus. Ak tvorivosť nevyužijú, systém sa ustáli 

do uniformity a začne narastať jeho zraniteľnosť voči inovácii vo vonkajšom prostredí. 

Evolučná ekonómia tým vytvorila úplne dynamickú a výstižnú teóriu, ktorá dobre reflektuje 

povahu ekonomických systémov. Hospodárstvo sa zakladá na neúplnej sieti interakcií. Vďaka 

neúplnosti má šancu vyvíjať sa. Niektoré interakcie ešte nie sú vytvorené a môžu vzniknúť 

v budúcnosti. Hospodárske systémy sú rozvíjajúce sa sieťové štruktúry. Interakcie medzi 

jednotlivcami vytvárajú vzťahy podľa pravidiel správania sa, inštitúcií. Vytvorenie nových 

pravidiel na mikro-ekonomickej úrovni sa prejavuje aj na vyššej úrovni organizácie systému. 

Makro-ekonomika sa v tomto procese objavuje ako sieť vzťahov medzi rôznymi úrovňami 

populácií jednotlivých aktérov. Hospodárstvo a do veľkej miery aj spoločnosť, ktorá sa 

z evolučného prístupu pred nami rozvíja je celkom iná ako systém, ktorý sa neustále nachádza 

v rovnováhe, je zásadne dynamická. Pozostáva na jednej strane z populácie rozdrobených 

špecializovaných podnikov, ktoré dokážu prežívať vďaka úzkemu zameraniu činnosti, 

a na druhej strane z masívnych korporácií, ktoré sú dokonale adaptované na súčasné 

podmienky ekonomického prostredia. 

Spätná väzba zodpovedá za hromadenie podielu na trhu. V súčasnej ekonomike digitálnych 

platforiem sa navyše stráca hranica medzi stranou ponuky a spotreby, trh sa vynára sieťovaním 

samotných spotrebiteľov medzi sebou. Evolučný proces v ekonomike možno chápať aj ako 

proces kolektívneho poznávania. Spoločnosť si sama vyberá v istých podmienkach 

preferované tovary a služby a tým súčasne riadi vývoj hodpodárskeho systému. Vývoj systému 

priamo súvisí s jeho vnútornou variáciou. 

Ak by neexistovala žiadna variácia, neexistovali by ani žiadne lepšie možnosti pre voľbu 

spotrebiteľov a ekonomika by sa prestala vyvíjať. Jej vývoj pokračuje iba cez nové znalosti a 

inovácie. Optimalizácia procesov a znižovanie cien nie je pre prežitie v evolučnom systéme 

postačujúce. Maximalizácia šancí na prežitie v evolučnom procese vedie cez maximalizáciu 

znalostí, tvorivosť a adaptáciu. Maximalizácia znalostí spočíva v zámernom zvyšovaní 

schopnosti reagovať na meniaci sa stav prostredia, tvorivom premýšľaní o nových riešeniach 

a vďaka tomu schopnosti prežiť. 

Komplexné systémy sme popísali ako emergentne vznikajúce a rozvíjané v procese 

dynamickej samoorganizácie. Trhy vzájomne sa udržiavajúce v chode hospodárstva sú ich 

dobrým príkladom, ale spoločnosť ich obsahuje v každej svojej doméne. Usporiadanie sa 

objavuje na báze chaosu a má tendenciu opäť sa rozpadať v procese zvyšovania entropie. 

Výraznými usporiadanými štruktúrami, ktoré sme pozorovali sú mestá a sídelné sústavy 
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regiónov. Veda o komplexných systémoch využíva na účely merania tohto diania koncept 

informácie. 

Informácia odlišuje usporiadanú štruktúru od chaotickej, komplexnú od jednoduchej. 

Komplexné systémy vnímajú, udržiavajú a distribuujú viac informácie ako jednoduché 

systémy. Evolúcia môže prebiehať podľa analógie s originálnym biologickým procesom v 

každom systéme, ktorý dokáže spracovať a udržať informáciu. Rôzne komplexné adaptívne 

systémy sa navzájom výrazne podobajú práve spôsobom akým pracujú s informáciou. My sme 

si všímali evolučný charakter hospodárstva, ktorý sa rozvíja okolo práce so znalosťami.  

Prenos informácie sa uskutočňuje podobne ako v hĺbke našich súčasných technológií 

evidentne aj v živých systémoch. Informácia vo fyzikálnom koncepte termodynamiky súvisí 

s energiou a jej interakciou s hmotou. Množstvo energie, ktorá sa premieňa je ekvivalentom 

množstva práce, ktorá sa vykoná za súčasnej premeny jej časti na teplo. Entropia je energia, 

ktorú nemožno premeniť na ďalšiu prácu. Zákony termodynamiky hovoria, že: Energia je 

zachovaná. Celkové množstvo energie je konštantné a je možné premeniť ju z jednej formy 

na inú, ale nemožno ju vytvoriť ani zničiť. 

Entropia sa zvyšuje dovtedy, kým nedosiahne maximálnu hodnotu. Entropia sa nikdy nezníži 

sama, ak sa nevykoná vonkajšia práca na jej znižovaní. Druhý termodynamický zákon definuje 

progres času tým, že implikuje existenciu procesov, ktoré nemožno zvrátiť. Budúcnosť je 

definovaná ako smer plynutia času v smere zvyšovania entropie. Ide o zásadný fyzikálny zákon, 

ktorý rozlišuje medzi minulosťou a budúcnosťou. Príroda nám súčasne ponúka jedinečný 

protiklad vo forme života, ktorého sme súčasťou. 
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