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ABSTRAKT 

SR potrebuje zvýšiť výkonnosť svojej ekonomiky prostredníctvom podpory jednotlivých 
elementov národného inovačného systému a jeho výstupov. Operačný program Výskum a inovácie 
vychádza z priorít stratégie Európa 2020, ako aj hlavných odporúčaní Small Business Act a Akčného 
plánu pre podnikanie 2020.Svojím zameraním, štruktúrou a obsahom aktivít priamo vychádza z 
analýzy potrieb a rozvojového potenciálu, ako aj očakávaných výsledkov definovaných v Partnerskej 
dohode SR na roky 2014 – 2020. Zároveň reflektuje zásady štátnych politík v oblasti vzdelávania, 
výskumu, vývoja a inovácií, ktoré sú obsiahnuté v Národnom programe reforiem SR. 7EAP – 
všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 definuje tri prioritné oblasti, ktoré si 
vyžadujú viac opatrení s cieľom chrániť prírodu a zlepšiť ekologickú odolnosť, podporiť nízkouhlíkový 
rast efektívne využívajúci zdroje a zmierniť hrozby pre ľudské zdravie a blahobyt súvisiace so 
znečistením prostredia a chemikáliami, ako aj s vplyvmi klimatických zmien. Prostredníctvom tohto 
environmentálneho akčného programu (EAP) sa EÚ rozhodla vystupňovať svoje úsilie zamerané na 
ochranu nášho prírodného kapitálu, podporovanie nízkouhlíkového rastu a inovácií efektívne 
využívajúcich zdroje, a na zabezpečenie zdravia a blahobytu ľudí, pričom sa budú rešpektovať hranice 
prírodných zdrojov Zeme. Táto spoločná stratégia by mala určiť smerovanie budúcich opatrení 
inštitúcií EÚ a členských štátov, ktoré sú spoluzodpovedné za ich vykonávanie a dosiahnutie jej 
prioritných cieľov. 7EAP by mal pomôcť dosiahnuť ciele v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, 
ktoré už Únia schválila, a identifikovať medzery v politike, pri ktorých môže byť nutné stanoviť ďalšie 
ciele.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: environment, výroba, spotreba, riadenie 
 
ABSTRAKT 

The Slovak Republic needs to increase the performance of its economies through the 
promotion of individual elements of the national innovation system and its outputs. The operational 
programme Research and Innovation is based on the priorities of the strategy Europe 2020, as well as 
of the main recommendations of the Small Business Act and the Action Plan for Entrepreneurship 
2020. By its focusing, structure and content of the activities it directly stems from the needs analysis 
and development potential, as well as from the expected results defined in The SR Partnership 
Agreement for the yrs. 2014-2020. At the same time it reflects the principles of the state policies in the 
field of education, research, development and innovation that are contained in the National Reforms 
Programme of the Slovak Republic. 7th EAP - the new general Union Environment Action Programme 
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to 2020 identifies three priority areas where more action is needed to protect nature and strengthen 
ecological resilience, boost resource-efficient, low-carbon growth, and reduce threats to human health 
and wellbeing  linked to pollution, chemical substances, and the impacts of climate change. Through 
this EAP, the EU has agreed to step up its efforts to protect our natural capital, stimulate resource-
efficient, low-carbon growth and innovation, and safeguard people’s health and wellbeing – while 
respecting the Earth’s natural limits. It’s a common strategy that should guide future action by the EU 
institutions and the Member States, who share responsibility for its implementation and the 
achievement of its priority objectives. The 7th EAP should help to achieve the objectives in the field of 
environment and climate change, already approved by the Union, and to identify gaps in the policy, at 
which it may be necessary to establish additional targets.  
 
KEY WORDS: environment, production, consumption, management 
 
ÚVOD 

 
Environmentálne akčné programy (EAP) už vyše 40 rokov poskytujú EÚ politické rámce, 

ktoré prinášajú výsledky a zabezpečujú predvídateľné a koordinované opatrenia na účely európskej 
politiky v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. 

Rada EU vo svojich záveroch zdôrazňuje, že zmena klímy, znečistenie, strata biodiverzity a 
rastúce požiadavky na prírodné zdroje ohrozujú dobré životné podmienky a vyhliadky súčasnej a 
budúcich generácií. Rada EU zvýrazňuje potrebu dodatočných opatrení na ochranu a obnovu 
biodiverzity a ambicióznych cieľov v oblasti biodiverzity v 8. EAP. Vyzvala Komisiu, aby predložila 
stratégiu Únie pre netoxické životné prostredie, ktorá sa bude plne venovať otázkam týkajúcim sa 
endokrinných disruptorov, kombinovaných účinkov chemických látok a nanomateriálov. Komisiu tiež 
vyzvala, aby predložila nový akčný plán pre obehové hospodárstvo a dlhodobý strategický rámec pre 
obehové hospodárstvo vrátane príslušnej spoločnej vízie. 1 
 
Aktuálne výzvy v oblasti ochrany životného prostredia 
 

Svet sa v posledných rokoch stáva čoraz nepokojnejší, zložitejší a rýchlo sa mení. Tento vývoj 
prináša príležitosti aj výzvy. Od polovice sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa politika EÚ v 
oblasti životného prostredia riadi akčnými programami, v ktorých sa vymedzujú prioritné ciele, ktoré 
je potrebné dosiahnuť v určitom časovom období.  

Súčasný program, ktorý je siedmym svojho druhu, bol prijatý Európskym parlamentom a 
Radou Európskej únie v novembri 2013. 2  

Prostredníctvom tohto environmentálneho akčného programu (EAP) sa EÚ rozhodla 
vystupňovať svoje úsilie zamerané na ochranu nášho prírodného kapitálu, podporovanie 
nízkouhlíkového rastu a inovácií efektívne využívajúcich zdroje, a na zabezpečenie zdravia a 
blahobytu ľudí, pričom sa budú rešpektovať hranice prírodných zdrojov Zeme. Táto spoločná stratégia 
by mala určiť smerovanie budúcich opatrení inštitúcií EÚ a členských štátov, ktoré sú 
spoluzodpovedné za ich vykonávanie a dosiahnutie jej prioritných cieľov. 

7EAP obsahuje zoznam deviatich prioritných cieľov a kroky, ktoré musí EÚ urobiť na ich 
dosiahnutie do roku 2020. 3 Ide o tieto ciele: 

• chrániť, zachovávať a zveľaďovať prírodný kapitál Únie, 
• vytvoriť z Únie nízkouhlíkové ekologické a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne 

využívajúce zdroje, 
                                                                        
1 8. environmentálny akčný program – Rada prijala závery. – [on-line] Available on - URL: 
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2019/10/04/8th-environmental-action-programme-council-adopts-
conclusions/# 
2 Living well, withinthe limits of our planet. 7th EAP — The new general Union Environment Action Programme to 2020. – 
[on-line] Available on - URL: https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/en.pdf 
3 Environment Action Programme to 2020. – [on-line] Available on - URL: https://ec.europa.eu/environment/action-
programme/ 
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• chrániť občanov Únie pred environmentálnymi vplyvmi a rizikami ohrozujúcimi ich zdravie 
a blahobyt, 

• maximalizovať prínosy právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia zlepšením 
ich vykonávania, 

• prehĺbiť vedomosti v oblasti životného prostredia a zdokonaliť faktickú základňu politiky, 
• zabezpečiť investície do politiky v oblasti životného prostredia a zodpovedať za náklady na 

životné prostredie vyplývajúce z akýchkoľvek spoločenských činností, 
• zlepšiť začlenenie problematiky životného prostredia do iných oblastí politiky a zabezpečiť 

súdržnosť pri vytváraní nových politík, 
• posilniť udržateľnosť miest v Únii, 
• pomôcť Únii účinnejšie riešiť medzinárodné environmentálne a klimatické problémy. 4 

 
Únia odsúhlasila chrániť životné prostredie a ľudské zdravie predchádzaním alebo znižovaním 

negatívnych vplyvov vytvárania odpadu a nakladania s odpadom, znižovaním celkového vplyvu 
využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti ich využívania uplatňovaním nasledujúcej hierarchie 
spôsobov nakladania s odpadom: predchádzanie jeho vzniku, príprava na opätovné použitie, 
recyklácia, iné zhodnocovanie a zneškodňovanie.  

Únia odsúhlasila podnecovať prechod na environmentálne orientované hospodárstvo a 
usilovať sa o úplné oddelenie hospodárskeho rastu od zhoršovania životného prostredia. 

Rastúci globálny dopyt po výrobkoch a službách a čerpanie zdrojov spolu so súčasnými 
nehospodárnymi systémami výroby a spotreby vo svetovom hospodárstve zvyšujú ceny základných 
surovín, nerastov a energie, zhoršujú znečistenie, vytvárajú viac odpadu, zvyšujú globálne emisie 
skleníkových plynov a zhoršujú degradáciu pôdy, odlesňovanie a stratu biodiverzity. Takmer dve 
tretiny svetových ekosystémov upadajú  a existujú dôkazy, že hranice možností našej planéty pre 
biodiverzitu, zmenu klímy a cyklus dusíka už boli prekročené. 

Na riešenie niektorých z týchto zložitých otázok je potrebné plne využívať potenciál 
existujúcich environmentálnych technológií a zabezpečiť nepretržitý vývoj najlepších dostupných 
techník a inovácií, ako aj zvýšené využitie trhových nástrojov na ich zavádzanie do priemyslu. 
Nevyhnutný je tiež rýchly pokrok v perspektívnych odboroch vedy a techniky. Ten by mal byť 
umožnený podporou výskumu a vytváraním podmienok, ktoré by napomáhali súkromné investície do 
výskumu.  

Súčasne je potrebné lepšie pochopiť možné riziká ohrozujúce životné prostredie a zdravie 
ľudí, ktoré sú spojené s novými technológiami, a tieto technológie lepšie posúdiť a riadiť. To je 
predpokladom na to, aby verejnosť nové technológie prijala, ako aj na to, aby Únia dokázala účinne a 
včas identifikovať možné riziká súvisiace s technickým rozvojom a reagovať na ne. Hlavné 
technologické inovácie by mali byť sprevádzané verejnými dialógmi a participačnými procesmi.5 
 
Tematické priority 7EAP 
 

7EAP definuje tri prioritné oblasti, ktoré si vyžadujú viac opatrení s cieľom chrániť prírodu a 
zlepšiť ekologickú odolnosť, podporiť nízkouhlíkový rast efektívne využívajúci zdroje a zmierniť 
hrozby pre ľudské zdravie a blahobyt súvisiace so znečistením prostredia a chemikáliami, ako aj s 
vplyvmi klimatických zmien.6 

Prioritné oblasti 7EAP:  

                                                                        
47. EAP – všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020; Dobrý život v rámci možností našej planéty. – 
[on-line] Available on - URL: https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/sk.pdf 
5 Rusko, M. & Lamačka, P., 2018: Podpora inovácií efektívnym využívaním zdrojov. – In: Zborník NEP 2018, Žilina, ISBN 
978-80-89753-28-4, s. 121-124 
6 Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General Union 
Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits of our planet’ Text with EEA relevance. – [on-line] 
Available on - URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386 
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• prírodný kapitál , počnúc úrodnou pôdou, produktívnym pôdnym fondom a moriami až po 
pitnú vodu a čistý vzduch, a zároveň na biodiverzitu, ktorá ho podporuje. Prírodný kapitál 
zahŕňa zásadné služby, ako napríklad opeľovanie rastlín, prirodzenú ochranu pred 
povodňami či reguláciu klímy. Únia sa zaviazala zabraňovať strate biodiverzity a dosiahnuť 
dobrý stav vôd a morského prostredia v Európe. Okrem toho zaviedla prostriedky na 
dosiahnutie tohto cieľa za pomoci právnych záväzkov vrátane rámcovej smernice o vode, 
smernice o kvalite ovzdušia, a smernice o biotopoch a smernice o vtákoch, spolu s finančnou 
a technickou podporu. Naše životné prostredie je však pod obrovským tlakom. Biodiverzita 
v EÚ naďalej zaniká a mnohé ekosystémy sú vážne narušené, preto je potrebné zintenzívniť 
naše úsilie. V záujme dosiahnutia tohto cieľa je EAP vyjadrením záväzku EÚ, 
vnútroštátnych orgánov a zainteresovaných strán k urýchleniu plnenia cieľov v rámci 
stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2020 a koncepcie zabezpečenia ochrany európskych 
vodných zdrojov (Blueprint) . Program sa venuje aj témam, v rámci ktorých sú potrebné 
ďalšie opatrenia na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, ako je ochrana pôdy a trvalo 
udržateľné využívanie pôdy, ako aj lesných zdrojov. V programe sa poukazuje na potrebu 
účinnejších opatrení na ochranu oceánov a morí, zabezpečenie zásob rýb a zníženie 
morského odpadu.  

• podmienky, ktoré v EÚ umožnia prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje. Vyžaduje si to: 
o úplné splnenie klimatického a energetického balíka na dosiahnutie cieľov „20-20-20“ 

a dohody o ďalších krokoch politiky v oblasti zmeny klímy po roku 2020, 
o významné zlepšenie environmentálnej výkonnosti výrobkov počas ich životného 

cyklu,  
o zníženie vplyvu spotreby na životné prostredie vrátane otázok, ako je zníženie odpadu 

z jedla a využitie biomasy udržateľným spôsobom.  
• problémy ohrozujúce ľudské zdravie a blahobyt , napríklad znečistenie ovzdušia a vody, 

nadmerný hluk a toxické chemikálie. 
 

Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo 
 
Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo efektívnym využívaním zdrojov sa zameriava na 

premenu odpadu na zdroje, pričom sa kladie dôraz na väčšie predchádzanie vzniku odpadu, opätovné 
použitie a recykláciu, a postupné odstránenie nehospodárnych a škodlivých praktík, ako je 
skládkovanie. Čoraz väčšia časť Európy trpí nedostatkom vody, za čo je v nemalej miere zodpovedná 
zmena klímy, a do popredia sa dostáva potreba ďalších krokov zameraných na efektívnejšie 
využívanie vody.  

V súvislosti s rastom cien prírodných zdrojov, nedostatkom a závislosťou na dovoze bude 
konkurencieschopnosť Európy a jej schopnosť udržateľného rastu závisieť od zlepšenia efektívnosti 
využívania zdrojov v rámci celého hospodárstva.  

7EAP vyzýva na vytvorenie ukazovateľov a cieľov v oblasti efektívneho využívania zdrojov, 
ktorými sa budú riadiť verejné a súkromné subjekty s rozhodovacou právomocou. Výhody 
hospodárstva efektívne využívajúceho zdroje sú citeľné v mnohých odvetviach.  

Proenvironmentálne orientované technológie a služby sú hlavným príkladom úspechu, keďže 
zamestnanosť v týchto odvetviach vykazuje každoročne 3 %-ný rast. Hodnota celosvetového trhu 
proenvironmentálne orientovaného priemyslu, ktorá sa v súčasnosti odhaduje na jeden bilión EUR, sa 
podľa prognóz v nasledujúcich 10 rokoch zdvojnásobí. To je dobrá správa pre európske spoločnosti, 
ktoré už dosiahli vedúce svetové postavenie v recyklácii a energetickej účinnosti.  
 
Výskum a inovácie 
  

Na dosiahnutie cieľov stanovených v 7EAP budú potrebné primerané investície a inovácie v 
oblasti výrobkov, služieb a verejných politík z verejných a súkromných zdrojov . To sa môže stať iba 
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vtedy, ak sa bude dôkladne pripisovať zodpovednosť za vytváranie vplyvu na životné prostredie a ak 
budú trhové signály odrážať aj skutočné náklady na životné prostredie. Preto bude potrebné 
systematickejšie uplatňovať zásadu znečisťovateľ platí, postupne ukončovať dotácie, ktoré sú škodlivé 
pre životné prostredie, posunúť zdaňovanie od práce k znečisťovaniu a rozširovať trhy 
s environmentálne vhodnými výrobkami a službami. Konkrétnym príkladom je výzva EAP na 
vyčlenenie aspoň 20 % rozpočtových prostriedkov Európskej únie na obdobie rokov 2014 – 2020 na 
zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene. Spoločnosti si čoraz viac uvedomujú výhody 
rozširovania ekoinovácií a zavádzania nových technológií, merania vplyvu ich podnikania na životné 
prostredie a poskytovania informácií o životnom prostredí investorom a zákazníkom vo výročných 
správach.  EAP stanovuje niekoľko spôsobov, ako tento trend ďalej rozvíjať. 

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) vychádza z priorít stratégie Európa 2020, ako 
aj hlavných odporúčaní Small Business Act a Akčného plánu pre podnikanie 2020.Svojím zameraním, 
štruktúrou a obsahom aktivít priamo vychádza z analýzy potrieb a rozvojového potenciálu, ako aj 
očakávaných výsledkov definovaných v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020. Zároveň 
reflektuje zásady štátnych politík v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií, ktoré sú 
obsiahnuté v Národnom programe reforiem SR.OP VaI je kľúčovým implementačným nástrojom 
stratégie "Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 
Slovenskej republiky"  (RIS3 SK). 7 

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) predstavuje programový dokument pre 
poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 
– 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky 
relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a 
inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného 
hospodárskeho rastu a zamestnanosti. 

V roku 2012 celkové výdavky na VaV v Slovenskej republike predstavovali len 0,82 % HDP 
(EÚ28 2,06 %, EÚ15 2,15 % a V4 1,27 %). Do roku 2020, aj v zmysle Stratégie Európa 2020, chce 
SR zvýšiť podiel súkromných zdrojov do roku 2020 na celkových výdavkoch na vedu a výskum 
(VaV) pri zachovaní minimálne súčasného podielu verejných zdrojov na celkových výdavkoch na 
VaV tak, aby podiel verejných a súkromných zdrojov bol 1:2, pri celkových výdavkoch na VaV 
minimálne 1,2 % HDP. Jeden z hlavných nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je práve implementácia 
OP VaI zameraná na posilnenie inovačnej aktivity a konkurencieschopnosti podnikov s cieľom zvýšiť 
pridanú hodnotu, stimulovať rast a tvorbu pracovných miest, ako aj zlepšenie výkonnosti v oblasti 
VaI, vrátane kvality vysokoškolského vzdelávania a zvýšenia objemu súkromných investícií do VaI.8 

OP VaI pri definovaní svojich aktivít vychádza z odporúčaní Európskej komisie (EK) 
definovaných v Pozičnom dokumente Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na 
Slovensku na roky 2014 – 2020 (Pozičný dokument EK). Cieľom navrhovaných aktivít OP VaI je 
zlepšiť situáciu v každej oblasti znalostného trojuholníka – vzdelávania, výskumu a inovácií 9, čo 
priamo korešponduje aj so špecifickými odporúčaniami Rady pre krajiny 10 v zmysle ktorých je 
potrebné vypracovať plány na posilnenie účinného odovzdávania poznatkov a spolupráce medzi 
akademickou obcou, výskumom a podnikateľskou sférou a zlepšiť kvalitu a relevantnosť vedeckej 
základne.  

Podnikateľské prostredie na Slovensku je charakterizované frekventovanými zmenami 
legislatívy 11, ktoré v kombinácii s chýbajúcimi systémovými podpornými opatreniami vytvárajú 
prekážky úspešného rastu podnikov, osobitne malých a stredných podnikov (MSP).  

                                                                        
7 Operačný program Výskum a inovácie. – [on-line] Available on - URL: https://www.opvai.sk/o-nas/op-vyskum-inovacie-
programovy-dokument/ 
8 OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE pre programové obdobie 2014 – 2020. – [on-line] Available on - URL: 
https://www.opvai.sk/media/100935/opvai_v6-1.zip 
9 Časť 2.1 Pozičného dokumentu - http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/sk_position_paper_sk.pdf 
10 Odporúčanie Rady, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2014 a ktorým sa predkladá stanovisko 
Rady k programu stability Slovenska na rok 2014 (odporúčanie č. 4) 
11 Kľúčová podnikateľská legislatívna norma – živnostenský zákon (č. 455/1991 Zb.) bol od svojho prijatia novelizovaný už 
100-krát. 
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V zmysle odporúčaní Rady OP VaI zavádza opatrenia na zlepšenie podnikateľského 
prostredia, a to aj pre MSP a prijme opatrenia na boj proti korupcii a zintenzívni úsilie o zlepšenie 
efektívnosti verejného obstarávania, pričom na implementačnej úrovni OP VaI sa predpokladá so 
zavedením a využívaním nástrojov pred-komerčného obstarávania ako aj verejného obstarávania na 
podporu inovatívnych riešení. 12 

OP VaI svojim zameraním, štruktúrou a obsahom aktivít priamo vychádza z analýzy potrieb a 
rozvojového potenciálu, ako aj očakávaných výsledkov definovaných v Partnerskej dohode SR na 
roky 2014 – 2020 (PD SR) a reflektuje zásady štátnych politík v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja 
a inovácií, ktoré sú obsiahnuté v Národnom programe reforiem SR (NPR). 13  

Slovenský národný inovačný systém podporovaný politikami vzdelávania, výskumu, vývoja, 
inovácií a podpory MSP, patrí k najmenej rozvinutým v Európskej únii z hľadiska jeho výkonnosti, 
riadenia a synergickej implementácie, čo implikuje potrebu zmeny. V rámci hodnotenia inovačnej 
výkonnosti krajín sa SR umiestnilo na 21. mieste medzi miernymi inovátormi. 14 

Zo zmeneného prístupu k riadeniu uvedených štátnych politík a efektívnejšej realizácie ich 
opatrení a aktivít zameraných na integrovanie a silnejšie prepojenie týchto politík a ich realizácie 
vychádza aj koncepcia OP VaI, prostredníctvom ktorej bol po prvýkrát zadefinovaný spoločný 
programový dokument ministerstiev zodpovedných za realizáciu štátnych politík v oblasti 
vzdelávania, VVaI a podpory MSP takým spôsobom, aby sa dosiahol vzájomný synergický efekt 
medzi uvedenými oblasťami inovačného systému.  

OP VaI je kľúčovým implementačným nástrojom stratégie “Poznatkami k prosperite – 
Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky” (RIS3 SK). 15 

SR potrebuje zvýšiť výkonnosť svojej ekonomiky prostredníctvom podpory jednotlivých 
elementov národného inovačného systému a jeho výstupov. Tento bol v rokoch 2007 – 2013 
podporovaný primárne z OP implementovaných MŠVVaŠ SR a MH SR, t.j. 

• Operačný program Výskum a vývoj bol schválený Európskou komisiou dňa 28. 11. 2007. 16 
• Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 17 Implementácia podporných 

opatrení bola zameraná na: 
o zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 

progresívnych technológií v energetike 
o budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie 

poradenstva v oblasti energetiky 
o inovačné aktivity v podnikoch 
o inovácie a technologické transfery 
o budovanie hnedých a zelených priemyselných parkov 
o účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách 
o podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu. 

 
Hlavným zámerom RIS3 SK je „podnietiť štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom 

k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo VaI s cieľom podporovať 
udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života. K tomuto zámeru bude OP VaI prispievať 
podporou kvalitného/excelentného výskumu – ako nevyhnutnej podmienky pre budúce high tech 
inovácie v dlhšom časovom horizonte, experimentálneho vývoja s reálnou šancou transferu získaných 

                                                                        
12 Odporúčanie Rady, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2014 a ktorým sa predkladá stanovisko 
Rady k programu stability Slovenska na rok 2014 (odporúčanie č. 6) 
13 Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014 bol schválený vládou SR 23. apríla 2014: 
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/ BodRokovaniaDetail?idMaterial=22344 
14 Innovation Union Scoreboard http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf 
15 RIS3 SK bola schválená uznesením vlády SR č. 665/2013 dňa 13. 11. 2013 
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23039 
16 Operačný program Výskum a vývoj. – [on-line] Available on - URL: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-
vyvoj/op-vyskum-a-vyvoj/ 
17 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. – [on-line] Available on - URL: http://www.siea.sk/op-
konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast/c-250/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast/ 



 

 69 

poznatkov do budovania konkurencieschopnej podnikovej sféry (najmä MSP) prostredníctvom 
podpory zavádzania inovácií a aktívnej spolupráce medzi podnikmi, výskumno-vývojovými centrami 
a vzdelávaním. 18 To by malo viesť k rozvoju inovovaných a nových produktov a služieb, prenosu 
technológií a poznatkov do praxe, inovácii procesov a vytváraniu sietí na zdieľanie informácií. 

 
 

ZÁVER 
 

Globálne systémové trendy a výzvy spojené s populačnou dynamikou, urbanizáciou, 
chorobami a pandémiami, zrýchľujúcou sa zmenou technológií a s neudržateľným hospodárskym 
rastom prispievajú k tomu, že riešenie environmentálnych problémov a dosiahnutie trvalo 
udržateľného rozvoja je zložité. V záujme zabezpečenia dlhodobej prosperity je potrebné prijať 
opatrenia na riešenie týchto problémov. 7. EAP definuje tri prioritné oblasti, ktoré si vyžadujú viac 
opatrení s cieľom chrániť prírodu a zlepšiť ekologickú odolnosť, podporiť nízkouhlíkový rast 
efektívne využívajúci zdroje a zmierniť hrozby pre ľudské zdravie a blahobyt súvisiace so znečistením 
prostredia a chemikáliami, ako aj s vplyvmi klimatických zmien. Prostredníctvom 7EAP sa EÚ 
rozhodla vystupňovať svoje úsilie zamerané na ochranu nášho prírodného kapitálu, podporovanie 
nízkouhlíkového rastu a inovácií efektívne využívajúcich zdroje, a na zabezpečenie zdravia a 
blahobytu ľudí, pričom sa budú rešpektovať hranice prírodných zdrojov Zeme. Táto spoločná stratégia 
by mala určiť smerovanie budúcich opatrení inštitúcií EÚ a členských štátov, ktoré sú 
spoluzodpovedné za ich vykonávanie a dosiahnutie jej prioritných cieľov. 7. EAP by mal pomôcť 
dosiahnuť ciele v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ktoré už Únia schválila, a identifikovať 
medzery v politike, pri ktorých môže byť nutné stanoviť ďalšie ciele.  
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