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ABSTRAKT 
Významným cieľom EÚ je uplatňovanie politík, ktoré sa dotýkajú podpory realizácie technologických 

a spoločenských inovácií využívajúce potenciálne silné oblasti a konkurenčné výhody jednotlivých 

regiónov a členských krajín. Zameranie politík môže naštartovať potenciál zvyšovania rastu EÚ 
podporou pre inovácie vo všetkých regiónoch. Dôležitým záujmom Slovenska je pokračujúce 

kontinuálne zefektívňovanie integrácie aj v oblasti výskumu a inovácií. 

 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: výskum, inovácia 

 

ABSTRACT 

An important objective of the EU is to implement policies that address the promotion of technological 
and societal innovation exploiting potentially strong areas and the competitive advantages of 

individual regions and member states. Policy focus can boost the EU's growth potential by supporting 

innovation in all regions. An important interest of Slovakia is the perpetual continuous effectivity 
streamlining of integration in research and innovation. 
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Úvod 

Slovenská republika, ktorá je od roku 2004 integrálnou súčasťou EÚ, je veľmi dobrým príkladom 
dosiahnutých pozitívnych výsledkov vyplývajúcich z európskej integrácie. Dôležitým záujmom 

Slovenska je pokračujúce kontinuálne zefektívňovanie integrácie a reálnej súdržnosti, ktoré je 

zvýraznené aj všeobecnou spoločenskou podporou. Napokon aj Zmluva o fungovaní Európskej únie 
nám ustanovuje, že členské štáty EÚ majú svoje hospodárske politiky a podporu zamestnanosti 

považovať za vec spoločného záujmu a koordinovať ich v rámci Európskej rady.
1
 

 

 

Charakteristika politiky výskumu a inovácií  

 

Stratégia Európa 2020, ktorá bola schválená zo záverov Európskej rady dňa 17. júna 2010, je 
vytýčenou stratégiou pre rast a zamestnanosť, pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, ktorá 

predstavuje koherentný rámec pre sústreďovanie nástrojov, politík a pre riadené konanie. Iniciačnými 

politikami pre rozbehnutie potenciálu EÚ k rastu, sú oblasti inovácií a energetiky. Podporovanie rastu 
a konkurencieschopnosti, predovšetkým vyriešenie hlboko zakotvených nerovnováh, ako aj posun v 

štrukturálnych zmenách sústredených na rozbehnutie domáceho rastového potenciálu, okrem iného aj 

väčším otvorením hospodárskej súťaže v sieťových odvetviach, v podpore digitálneho hospodárstva, 

ďalej využitia potenciálu v ekologickom hospodárstve, odstránenie neopodstatnených bariér proti 

                                                        
1 BALÁŽ, P. a kolektív. 2008. Alternatívy vývoja európskej integrácie. s. 104.  
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poskytovateľom služieb a zjednodušenie rozbehnutia podnikania, čo je podmienkou pre zvyšovanie 
konkurencieschopnosti EÚ v globálnej konkurencii. Spolu so snahou a úsilím v podporovaní procesu 

zvyšovania konkurencieschopnosti Európy a zamestnanosti musia členské štáty EÚ zväčšiť úsilie v 

napredovaní v nastavených štrukturálnych zmenách, pričom významné a prínosnejšie je využitie 
európskej hospodársko-priemyselnej bázy, ktorá je základným stavebným prvkom programu pre rast a 

konkurencieschopnosť.
2
 

 
Významným a strategickým cieľom je realizácia politík, ktoré sa dotýkajú podpory realizácie 

technologických a spoločenských inovácií využívajúce potenciálne silné oblasti a konkurenčné 

výhody jednotlivých regiónov a členských krajín. Stanovené zameranie politík môže naštartovať 

potenciál zvyšovania rastu EÚ podporou pre inovácie vo všetkých regiónoch a súčasne zaistiť 
komplementaritu medzi podporou inovácií, výskumu a vývoja, podnikania a informačných a 

komunikačných technológií, ako na úrovni Únie, tak aj na vnútroštátnych a regionálnych úrovniach. V 

časovom horizonte od 2014 do 2020, nového viacročného finančného rámca, by sa mala regionálna 
politika stať významným prostriedkom, kde sa priority pre inovácie v Únii pretransformujú do 

praktických opatrení na mieste, najmä v tranzitívnych ekonomikách.  

 

Oznámenie Európskej komisie č. 553 zo dňa 6. októbra 2010 predstavuje opatrenia, ktorými by sa 
mali dosiahnuť ciele ustanovené v Stratégii Európa 2020 týkajúce sa inteligentného rastu cez 

regionálne politiky a prostredníctvom financovania.  

 
Prvým opatrením pre úspešné splnenie cieľov Stratégie Európa 2020 dotýkajúcich sa inteligentného 

rastu pomocou regionálnej politiky a jej financovania je vypracovanie stratégií pre inteligentnú 

špecializáciu. Úlohou je koncentrovať svoje zdroje na najprínosnejšie oblasti porovnateľnej výhody, t. 
j. súčasné odvetvové alebo medziodvetvové činnosti, ďalej ekologické inovácie, trhy s vysokou 

pridanou hodnotou, existujúce siete alebo osobitné témy výskumu. Hlavným záujmom zvýšenia 

efektívnosti a koherencie sú samostatné stratégie predmetom medzinárodného partnerského 

preskúmania. Na základe predložených podmienok a v hlavnom záujme vysoko efektívnej politiky 
súdržnosti sa vyhotovenie jednotlivých stratégií inteligentnej špecializácie tak stalo ex ante 

podmienkou v návrhu legislatívy – všeobecného nariadenia pre európske štrukturálne a investičné 

fondy na časové obdobie rokov od 2014 do 2020 (ďalej aj „EŠIF“).  
 

Základnou podmienkou a východiskom tvorby Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 

špecializáciu SR (ďalej aj „stratégia inteligentnej špecializácie“ alebo „RIS3“) je dokázať, že 
Slovenská republika je schopná strategicky riadiť a koncentrovať permanentne obmedzené zdroje s 

výsledkom udržateľného rozvoja, a pritom vyvážene rozvíjať republiku v súlade s princípmi 

inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu smerujúce k posilneniu konkurenčnej výhody SR a 

Európskej únie ako celku. Z predstavených dôvodov vytvorenie predmetnej stratégie, ale aj jej 
implementácia musí spĺňať hlavný princíp partnerstva, ucelenú komunikáciu a participatívne 

zahájenie, schvaľovanie, realizáciu, sledovanie a hodnotenie dosiahnutých výsledkov v čo najširšom 

okruhu jej priamych i nepriamych zúčastnených.
3
 

 

Predstavený procesný prístup sa pretavil do vízie, ktorej hlavným cieľom je podporiť štrukturálnu 

premenu slovenskej ekonomiky smerujúcej k rastu, ktorý je založený na zvyšovaní inovačnej 

schopnosti a excelentnosti vo výskume a inováciách (ďalej aj „VaI“) s hlavnou úlohou zvyšovať 
udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života. Slovenská republika je malou, veľmi 

otvorenou ekonomikou s veľkosťou, ktorú možno porovnať s regiónmi veľkých krajín Únie. Z 

uvedenej príčiny nebol koncept inteligentnej špecializácie aplikovateľný vo formálnej regionálnej 
dimenzii, ale len na národnej línii. Predostretá stratégia však utvára vhodné podmienky pre dobrý 

vývoj Slovenskej republiky ako celku, pri momentálnom zohľadnení regionálnych špecifík. Príčinou 

                                                        
2 EK: EUROPE 2020. [online] 2018. [cit. 2018-01-10]. Dostupné na www: <http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm>.  
3 EK: EUROPE 2020. [online] 2018. [cit. 2018-01-10]. Dostupné na www: <http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm>.  
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potreby štrukturálnych zmien je fakt, že Slovenská republika sa radí v rámci Európskej únie k 
najrýchlejšie rozvíjajúcim sa ekonomikám, ale konkurenčná výhoda bola prednostne postavená na 

nízkej daňovej úrovni a na nízkej cene za prácu. Slovenská republika sa ďalej zaraďuje v 

medzinárodnom porovnávaní medzi štáty s najnižšou inovačnou výkonnosťou, veľmi hlboko pod 
priemerom krajín EÚ.  

 

Slovensko je už dlhú dobu na chvoste v intenzite inovačných aktivít na úrovni podnikov, vo 
vynaložených výdavkoch na výskumné projekty, projekty vývoja a inovácií, ktorých zrealizované 

výstupy končia v praxi, v technologickom transfere, vo využití kooperačného potenciálu, v patentovej 

aktivite, v kooperácii výskumných inštitúcií s priemyslom, vo využívaní rizikového kapitálu, ale aj v 

rade prvkov podporujúcich efektívne využitie ľudských zdrojov. Neuralgickým medzníkom je taktiež 
stála nízka úroveň kooperácie vedecko-výskumného, školského a hospodárskeho potenciálu na vývoji 

a raste konkurenčnej schopnosti priemyselnej základne, v prepojení na tvorbu konkurencieschopných 

inovatívnych produktov, technológií a ďalej služieb. Celkový rozmer znalostne intenzívnych služieb 
na HDP a exporte je v porovnaní s ostatnými krajinami na slabej úrovni a aj využívanie inovačných 

procesov v službách, kreatívneho priemyslu a v sociálnej sfére sa začalo len v posledných rokoch. V 

oblasti výskumu a inováciách to možno považovať za slabý článok slovenského hospodárskeho 

systému, v čom nás utvrdzujú dlhodobo vykazované negatívne trendy (z obdobia v rokoch 1989 až 
2011) 

4
 : 

 

 Zníženie celkových výdavkov a počtu zamestnancov výskumu, zvlášť úpadok podnikového 

výskumu. Počty zamestnancov vo výskume a inováciách sa znížili v období 1989 – 2011 zo 
60 548 na 28 596 a výdavky na vedu a výskum ako % HDP klesli z 3,88 na 0,68.

5
 

 Zväčšovanie podielu verejného financovania výskumu a inovácií. Podiel podnikov na 

celkových výdavkoch na výskum a inovácie na Slovensku sa znížil zo 69 % na 34 % (1993 – 

2011).  

 Strata presného zacielenia výskumu a nárast tzv. „necieleného“ všeobecného výskumu bez 

jasných tematických priorít. Výška podielu všeobecného a necieleného výskumu stúpol z 38 

% na 58 % (1993 – 2011).
6
 

 Zvyšovanie podielu základného výskumu oproti aplikovanému výskumu. Podiel základného 

výskumu v celkovom financovaní výskumu a vývoja sa zvýšil z 22,6 % na 48,9 %, no podiel 

aplikovaného výskumu sa znížil zo 49,4 % na 24,6 % (1994 – 2011).
7
 

 

Takýto stav si vyžadoval prijať pre časový horizont rokov 2014 až 2020 konkrétne, jasne 

formulované, kvantifikované a objektivizované opatrenia. Naskytá sa potreba nových stratégií a 
nevyhnutných reforiem hospodárskych štátnych politík, najviac v prepojení s financovaním a riadením 

vzdelávania, výskumu, inovácií a podpory podnikania.  

 
Stratégia z pohľadu obmedzenosti zdrojov a kapacít koncentrovaná len na stanovené množstvo priorít, 

ktoré sú nastavené na základe tých najsilnejších stránok a medzinárodnej špecializácie Slovenska. To 

je ďalej premietnuté do stanovenia jednotlivých investičných opatrení tak, aby neboli rozdrobené, a 

aby sa či už štrukturálne fondy, verejné rozpočty a súkromné zdroje sústredili na presne dané priority s 
konkurenčnou výhodou a s najväčším potenciálom pre rozvoj.

8
 

 

                                                        
4 EK: EUROPE 2020. [online] 2018. [cit. 2018-01-10]. Dostupné na www: <http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm>.  
5 ŠIKULOVÁ I. a kol. 2014. Slovenská ekonomika: desať rokov členstva v Európskej únii - Vybrané témy a problémy. s. 
232.  
6 ŠIKULOVÁ I. a kol. 2014. Slovenská ekonomika: desať rokov členstva v Európskej únii - Vybrané témy a problémy. s. 
211.  
7 EK: EUROPE 2020. [online] 2018. [cit. 2018-01-10]. Dostupné na www: <http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm>.  
8 Úrad vlády: Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 
[online] 2018. [cit. 2018-01-10]. Dostupné na www: <http://www.eu2020.gov.sk/ris3-strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-
inteligentnu-specializaciu/>.  
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Záver 
 

Celkový rozmer znalostne intenzívnych služieb na HDP a exporte je na Slovensku v porovnaní s 

ostatnými krajinami na slabej úrovni a aj využívanie inovačných procesov v službách, kreatívneho 
priemyslu a v sociálnej sfére sa začalo len v posledných rokoch. V oblasti výskumu a inováciách to 

možno považovať za slabý článok slovenského hospodárskeho systému. 

 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

 

BALÁŽ, P. a kolektív. 2008. Alternatívy vývoja európskej integrácie. s. 104.  

ŠIKULOVÁ I. a kol. 2014. Slovenská ekonomika: desať rokov členstva v Európskej únii - Vybrané 
témy a problémy. s. 232.  

ŠIKULOVÁ I. a kol. 2014. Slovenská ekonomika: desať rokov členstva v Európskej únii - Vybrané 

témy a problémy. s. 211.  
Úrad vlády: Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 

Slovenskej republiky [online] 2018. [cit. 2018-01-10]. Dostupné na www: 

<http://www.eu2020.gov.sk/ris3-strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-

specializaciu/>.  
EK: EUROPE 2020. [online] 2018. [cit. 2018-01-10]. Dostupné na www: 

<http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm>.  

 
 

ADRESA AUTORA 

 

Prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16 Bratislava, 

Slovenská republika 

 

 

 


