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SPRÁVA O STAVE VÝSKUMU A VÝVOJA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA 
ROKY 2003-2007 S VYHODNOTENÍM ÚSPEŠNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 

GRANTOVÝCH SCHÉM NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA 
FINANCOVANÝCH Z VEREJNÝCH ZDROJOV V ROKU 2008 

 
I. SPRÁVA O STAVE VÝSKUMU A VÝVOJA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

A JEHO POROVNANIE SO ZAHRANIČÍM ZA ROKY 2003- 2007 
 
ÚVOD 
Výskum a vývoj ako jedna z prioritných oblastí, na ktorú je zameraná Lisabonská stratégia, je 
základným predpokladom dlhodobej konkurencieschopnosti Slovenska. Nové poznatky, ako 
výsledok výskumu a vývoja, sú základom inovácií, ktoré predstavujú hnací motor vyspelej 
ekonomiky. 
 
Nevyhnutným predpokladom efektívnej ekonomiky je rozvoj vedy, výskumu a inovácií 
v porovnateľnej medzinárodnej kvalite za súčasnej efektívnej finančnej podpory zo štátneho 
rozpočtu. Nízky objem výdavkov investovaných do výskumu a vývoja, ako zo strany štátu, tak 
aj z podnikateľských zdrojov, sú základným problémom slovenského výskumu a vývoja. 
Dôležitou súčasťou fungujúceho systému vedy a techniky je aj kvalita ľudských zdrojov 
a technického vybavenia. 
 
A. STAV VÝSKUMU A VÝVOJA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROKY 2003-

2007 A JEHO POROVNANIE SO ZAHRANIČÍM 
 
Hodnotenie výskumu a vývoja je jedným zo strategických nástrojov používaných v oblasti 
vednej a technickej politiky. Je previazané s finančnou politikou a predstavuje základ pre 
realokáciu finančných zdrojov investovaných do výskumu a vývoja. 
Hodnotenie sa realizuje prostredníctvom individuálnych, respektíve združených 
ukazovateľov. 
 
A.1 Individuálne ukazovatele – ukazovatele hodnotenia vstupov 
 
Individuálne ukazovatele publikujú vo svojich ročenkách národné štatistické úrady, Európska 
komisia, OECD a niektoré ďalšie inštitúcie. V rámci individuálnych ukazovateľov sa hodnotia 
výdavky na výskum a vývoj v rôznej štruktúre, ľudské zdroje v oblasti výskumu a vývoja 
a ďalšie ukazovatele popisujúce vstupy do výskumu a vývoja. 
 
A.1.1 Stav výdavkov na výskum a vývoj 
 
Relevantným kritériom pre posudzovanie stavu výskumu a vývoja v krajine je výška 
celkových výdavkov investovaných do vedy a techniky. Celkové výdavky na vedu a techniku 
sú tvorené výdavkami zo štátneho rozpočtu, výdavkami podnikateľského sektora, investíciami 
súkromného neziskového sektora a výdavkami zo zahraničných zdrojov. 
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Graf 1: Vývoj výdavkov na vedu  a techniku v Slovenskej republike 
Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk 
 
Celkové výdavky na vedu a techniku v rokoch 2003 – 2007 v absolútnych hodnotách mali 
stúpajúcu tendenciu, v roku 2007 predstavovali celkové výdavky na vedu a techniku 
8 514 484 tis. Sk (282 629 tis. eur), čo predstavuje 0,46% z HDP (údaje Štatistického úradu 
SR). V súlade s nárastom celkových výdavkov rástli v jednotlivých rokoch aj výdavky na 
vedu a techniku zo štátnych a verejných zdrojov, ktoré v roku 2007 dosiahli sumu 4 591 
004 tis. Sk (152 393 tis. eur), čo predstavuje 0,25 % HDP. Výdavky investované 
podnikateľským sektorom do vedy a techniky (v roku 2007 dosiahli úroveň 3 030 tis. Sk 
/100 608 tis. Eur/ , t.j. 0,16% HDP) majú v ostatných rokoch v absolútnych hodnotách mierne 
stúpajúcu tendenciu, ale stále nedosahujú úroveň deklarovanú v Lisabonskej stratégii, t.j. 2/3 
celkových výdavkov na vedu a techniku.  
Neziskový sektor investoval v roku 2007 do výskumu a vývoja celkovo 7 117 tis. Sk (236 tis. 
eur) a finančné prostriedky zo zahraničných zdrojov predstavovali 871 764 tis. Sk (28 937 tis. 
eur).  
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Graf 2: Vývoj HDP a vývoj objemu výdavkov na výskum a vývoj v jednotlivých rokoch  
Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk 
 
Informácie o celkových výdavkoch na vedu a techniku v jednotlivých rokoch v absolútnych 
hodnotách a v relatívnom vyjadrení ako % HDP sú uvedené v prílohe – časť I, príloha 1. 
 
Porovnanie so zahraničím 
 
Výskum a vývoj v Slovenskej republike je z hľadiska objemu finančných prostriedkov 
poddimenzovaný. Na výskum a vývoj v SR (0,46% z HDP v roku 2007) sa poskytuje nižší 
objem celkových výdavkov v porovnaní s  EÚ-27 (1,83% HDP v roku 2007), dokonca 
v porovnaní s jednotlivými členskými štátmi EÚ sú celkové výdavky na výskum a vývoj 
v Slovenskej republike jedny z najnižších a v ostatných rokoch majú stagnujúcu tendenciu. 
V rámci Európskej únie výrazne vyšší objem výdavkov na výskum a vývoj než je priemer EÚ 
vynakladá Fínsko (3,47% z HDP v roku 2007), Švédsko (3,64% z HDP v roku 2007), 
pomerne vysoký objem výdavkov vyčleňuje Rakúsko (2,56% z HDP v roku 2007). Za 
priemerom Európskej únie výrazne zaostávajú nové členské krajiny. 
 
Bližšie informácie o výdavkoch na vedu a techniku podľa jednotlivých krajín sú uvedené 
v grafoch v prílohe  1. 
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A.1.2 Stav ľudských zdrojov vo výskume a vývoji 
 
Medzi zamestnancov výskumu a vývoja zaraďujeme výskumníkov, technický a ekvivalentný 
personál a pomocný personál.  
 
Do kategórie výskumníkov patria zamestnanci, ktorí majú rozhodujúci význam pre tvorbu 
a spoločenské využitie vedeckých poznatkov. Patria sem vedeckí zamestnanci, vedecko-
pedagogickí zamestnanci, vedecko-technickí zamestnanci, výskumní a vývojoví zamestnanci, 
manažéri a zamestnanci, ktorí pracujú priamo v plánovaní a riadení výskumných 
a vývojových prác výskumníkov, zamestnanci na študijných pobytoch a študenti 
doktorandského štúdia. Ukazovateľ počtu výskumníkov je najčastejšie používaným 
medzinárodným ukazovateľom ľudských zdrojov aktívnych vo výskume a vývoji. 
 
V roku 2007 predstavoval v Slovenskej republike  počet zamestnancov výskumu a vývoja (v 
FTE1) hodnotu 15 421 a z toho počet výskumníkov v FTE bol 12 354. Uvedené údaje 
predstavujú mierny podpriemer voči EÚ-27. 
 
V rokoch 2003-2007 došlo v Slovenskej republike k zvýšeniu počtu zamestnancov výskumu 
a vývoja a výskumníkov, okrem roku 2005, kedy došlo k miernemu poklesu zamestnancov 
výskumu a vývoja. V roku 2007 v Slovenskej republike počet zamestnancov výskumu 
a vývoja predstavoval  15 421 zamestnancov (vo FTE).  
 
Z regionálneho pohľadu najvyššie zastúpenie ľudských zdrojov vo výskume a vývoji 
vykazuje Bratislavský samosprávny kraj, kde pracuje takmer 50% z celkového počtu 
ľudských zdrojov pracujúcich vo výskume a vývoji v Slovenskej republike (v roku 2007 
celkovo 7 797 osôb v prepočte na FTE). Druhý najvyšší počet je v Košickom samosprávnom 
kraji, kde pracovalo v roku 2007 celkovo 2 293 osôb v prepočte na FTE. 
 
Z hľadiska skupín odborov vedy a techniky najväčší počet zamestnancov výskumu a vývoja 
pracovalo v roku 2007 v technických vedách (4 792 osôb vo FTE), keď v ostatných rokoch 
došlo k nárastu počtu ľudských zdrojov. Druhé najvyššie zastúpenie vykazujú prírodné vedy 
(4 331 osôb vo FTE v roku 2007). V oboch skupinách odborov pracuje spolu 60% 
z celkového počtu ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. Najnižšie zastúpenie vykazujú 
humanitné vedy (656 osôb v FTE v roku 2007). 
 
Z hľadiska výchovy potenciálnych zamestnancov výskumu a vývoja v rokoch 2003 – 2006 
došlo k nárastu počtu študentov doktorandského štúdia, avšak v roku 2007 zaznamenávame 
pokles počtu študentov doktorandského štúdia v porovnaní s rokom 2006 o 392 
študentov. V roku 2007 bol počet študentov doktorandského štúdia 10 674 v porovnaní 
s rokom 2003, kedy bolo 9 371 študentov doktorandského štúdia. Podobne dochádza 
k nárastu absolventov doktorandského štúdia, keď v roku 2007 predstavoval ich počet 1 
371 v porovnaní s rokom 2003, kedy bolo 726 absolventov doktorandského štúdia. 
Bližšie informácie o stave ľudských zdrojov sú uvedené v prílohe 2. 

                                                 
1 FTE – Full time equivalent  - vyjadruje rozsah pracovnej činnosti. Jeden človekorok sa rovná jednému roku 

práce zamestnanca, ktorý sa venuje na 100% výskumnej činnosti na 1 rok. Započítava sa čas, ktorý 
zamestnanec strávi výkonom výskumnej a vývojovej činnosti v 1 roku. Ak napríklad ide o zamestnanca, ktorý 
pravidelne strávi 30% svojho času výkonom výskumu a vývoja a ostatok času sa zaoberá inými činnosťami 
(pedagóg, lekár a pod.), ako ekvivalent plného pracovného času sa mu započítava 0,3 človekoroka. Obdobne, 
ak sa zamestnanec zaoberá výskumnou činnosťou plný pracovný čas, ale v organizácii pracuje len napríklad 6 
mesiacov, započítava sa mu 0,5 človekoroka. 
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A.2 Individuálne ukazovatele – ukazovatele hodnotenia výstupov výskumu a vývoja 
 
A.2.1 Bibliometrická analýza 
 
Bibliometrická analýza predstavuje hodnotenie počtu publikácií a ich citácií v danej krajine. 
Najpoužívanejším zdrojom informácií pre bibliometrické hodnotenie je Ústav pre vedecké 
informácie (Institute for Science Information) v USA, z ktorého údajov vychádza táto 
analýza.  
Najvýznamnejšie indikátory sú relatívny počet vedeckých odborných publikácií a 
relatívny počet citácií. 
Ukazovateľ relatívneho počtu vedeckých odborných publikácií porovnáva tie oblasti 
výskumu, v ktorých v sledovanom období dosiahla daná krajina nový poznatok, ktorý sa 
rozširuje formou vedeckej odbornej publikácie, v prepočte na 1 000 obyvateľov. Slovenská 
republika patrí medzi krajiny s nižším relatívnym počtom publikácií. V roku 2007 
ukazovateľ v Slovenskej republike dosiahol hodnotu 0,36 pričom napríklad v USA dosiahol 
ukazovateľ hodnotu 0,94. Najvyššie hodnoty ukazovateľa dosahujú krajiny Dánsko, Fínsko, 
Holandsko a Veľká Británia. Ukazovateľ relatívneho počtu vedeckých odborných publikácií 
je kvantitatívnym ukazovateľom. 
Kvalitatívnym ukazovateľom je ukazovateľ relatívneho počtu citácií. Slovenská republika 
dosahovala v roku 2007 hodnotu ukazovateľa 0,97 v prepočte na 1 000 obyvateľov. Najvyššie 
hodnoty dosiahlo, podobne ako pri počte publikácií, Dánsko, Fínsko, Holandsko a Veľká 
Británia.  
Najpoužívanejším ukazovateľom je relatívny citačný index, ktorý vyjadruje podiel 
citačného indexu danej krajiny a citačného indexu svetovej databázy Thomson ISI. Citačný 
index krajiny je definovaný ako priemerný počet citácií na jednu publikáciu vyprodukovanú 
výskumom danej krajiny. V roku 2007 dosiahla Slovenská republika hodnotu ukazovateľa 
0,59. Z krajín EÚ je najvyššie Dánsko (1,42). Najvyššiu hodnotu ukazovateľa spomedzi 
sledovaných krajín dosiahlo USA (1,41). 
Bližšie informácie o bibliometrickej analýze výsledkov výskumu a vývoja sú uvedené 
v grafoch v prílohe 3. 
 
A.2.2 Patenty, úžitkové vzory, dizajny a ochranné známky 
 
Patent je ochranný dokument udelený na vynález, ktorý poskytuje jeho majiteľovi ochranu 
proti napodobňovaniu vynálezu a zároveň predstavuje pre verejnosť cenný zdroj najnovších 
technických informácií. Udeľuje sa na vynález, ktorý je nový, je výsledkom vynálezcovskej 
činnosti a je priemyselne využiteľný. Fyzické a právnické osoby môžu podávať národné 
patentové prihlášky a európske patentové prihlášky. Osoby, ktoré sú občanmi SR alebo majú 
na území SR bydlisko, sídlo, podnik alebo organizačnú zložku, môžu podávať aj 
medzinárodné patentové prihlášky. Slovensko pristúpilo k Európskemu patentovému 
dohovoru v júli 2002. Na základe Európskeho patentového dohovoru udeľuje Európsky 
patentový úrad európske patenty.  
V roku 2007 bolo Úradom priemyselného vlastníctva SR udelených  574 patentov. Počet 
patentov v porovnaní s rokom 2003 mierne klesol (v roku 2003 bolo udelených 652 
patentov), výraznejšie klesol počet prihlášok. Z celkového počtu patentov udelených 
národnou cestou bolo udelených 89 patentov domácim prihlasovateľom a 485 patentov 
zahraničným prihlasovateľom v roku 2007. 
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Úžitkový vzor umožňuje chrániť nové technické riešenie, ktoré prevyšuje úroveň bežných 
odborných znalostí a dá sa priemyselne využívať. Môže ním byť napríklad nový výrobok 
alebo zariadenie. Úžitkovým vzorom na rozdiel od patentov nie je možné chrániť biologické 
reproduktívne materiály, spôsoby výroby a pracovné činnosti. 
V roku 2007 bolo celkovo zapísaných 332 úžitkových vzorov, ich počet v porovnaní 
s rokom 2003 mierne vzrástol (v roku 2003 bolo zapísaných 273 úžitkových vzorov). 
 
Dizajn predstavuje vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, 
obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení. 
Pod pojmom dizajn schopný ochrany podľa zákona rozumieme dizajn výrobku, ktorého 
výrobu je možné kedykoľvek opakovať. 
V roku 2007 bolo zapísaných 100 dizajnov, ich počet v porovnaní s rokom 2003 klesol 
(208 dizajnov). Najväčší počet dizajnov bolo zapísaných v roku 2004 (241 dizajnov). 
 
Ochranná známka je slovné, grafické alebo trojrozmerné označenie, prípadne ich vzájomná 
kombinácia, ktoré je schopné rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych 
podnikateľov alebo poskytovateľov služieb. Hlavnou črtou ochrannej známky, ktorou sa 
odlišuje od ostatných označení používaných na označovanie výrobkov a služieb, je jej zápis 
do registra ochranných známok. 
Celkový počet zapísaných ochranných známok v roku 2007 predstavuje 3 905 
ochranných známok. Počet zapísaných ochranných známok v rokoch 2003-2007 má 
mierne stúpajúcu tendenciu. 
Bližšie informácie o patentoch, úžitkových vzoroch, dizajnoch a ochranných známkach sú 
uvedené v prílohe 3. 
 
A.3 Závery 
 
V oblasti investovania do výskumu a vývoja patrí Slovenská republika medzi krajiny 
Európskej únie s najnižším objemom celkových finančných prostriedkov vyčleňovaných do 
oblasti výskumu a vývoja, podiel výdavkov v relatívnom vyjadrení voči HDP v ostatných 
rokoch klesá. 
Dôsledkom nízkych investícií je pomerne slabé prístrojové a technické vybavenie vo všetkých 
sektoroch výskumu a vývoja, ktoré sa však existenciou operačného programu Výskum 
a vývoj zlepší. 
 
V oblasti ľudských zdrojov problémom Slovenskej republiky je chýbajúca stredná generácia 
zamestnancov výskumu a vývoja a tým zabezpečenie kontinuity ľudských zdrojov vo 
výskume a vývoji. Jedným z vážnych problémov je aj regionálna disparita, rozhodujúca časť 
výkonov výskumu a vývoja je sústredená do Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
V oblasti hodnotenia výstupov výskumu a vývoja je v porovnaní so zahraničím Slovenská 
republika špecifická nedostatočnými výstupmi v oblasti základného výskumu meranými  
prostredníctvom bibliometrickej analýzy. Ďalšou problematickou oblasťou je nedostatočné 
využívanie inštitútov ochrany duševného vlastníctva práv (patenty, licencie a pod.). 
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II. VYHODNOTENIE ÚSPEŠNOSTI A EFEKTÍVNOSTI GRANTOVÝCH SCHÉM 
NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA FINANCOVANÝCH Z VEREJNÝCH 
ZDROJOV V ROKU 2008 
 
II. 1 STAV VÝSKUMU A VÝVOJA V REZORTOCH ZA ROK 2008 
 
II.1.1 Rezort Ministerstva školstva SR – vysokoškolská veda a technika 
 
Vysoké školy získavali v roku 2008 finančné prostriedky na uskutočňovanie výskumu 
a vývoja zo štátneho rozpočtu takmer výlučne prostredníctvom kapitoly ministerstva 
školstva, a to formou:  

- inštitucionálnej podpory v rámci rozpočtového programu 077 – Vysokoškolské 
vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl a  

- účelovej podpory na základe súťaže s ostatnými subjektmi zaoberajúcimi sa 
výskumom a vývojom z Agentúry na podporu výskumu a vývoja a v rámci štátnych 
programov výskumu a vývoja. 

 
Podprogram Vysokoškolská veda a technika 
 
V rámci programu 077 sa podpora vysokoškolskej vedy a techniky uskutočňovala prevažne 
v rámci podprogramu 077 12 – Vysokoškolská veda a technika. Niektoré podporné 
a rozvojové aktivity súvisiace s výskumom a vývojom však boli podporované aj z iných 
podprogramov programu 077, najmä z podprogramu 077 13 – Rozvoj vysokého školstva. 

V roku 2008 bolo na podprogram 077 12 – Vysokoškolská veda a technika vyčlenených 1 408 
119  tis. Sk. Oproti roku 2007, v ktorom vyčlenená suma predstavovala 1 216 657 tis. Sk 
prišlo k zvýšeniu iba o 191 462 tis. Sk. 

V rámci podprogramu 077 12 – Vysokoškolská veda a technika boli v rokoch 2007 – 2008 
Ministerstvom školstva SR podporované výskumné aktivity v piatich oblastiach, a to 
a) v oblasti prevádzky a rozvoja infraštruktúry vysokoškolskej vedy a techniky, 

b) v oblasti základného výskumu prostredníctvom spoločnej Vedeckej grantovej agentúry 
MŠ SR a SAV (ďalej len „VEGA“), 

c) v oblasti výskumu pre rezort školstva prostredníctvom Kultúrnej a edukačnej grantovej 
agentúry MŠ SR (ďalej len „KEGA“), 

d) v oblasti aplikovaného výskumu, 

e) v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. 

 
Na podporu projektov základného výskumu prostredníctvom grantovej agentúry VEGA 
bolo v roku 2008 rozpísaných 312 304 tis. Sk, čo oproti roku 2007 predstavuje nárast o 1 
729 tis. Sk. Na riešení projektov VEGA sa podieľali vysokoškolskí učitelia, tvoriví výskumní 
pracovníci a doktorandi vysokých škôl.  
Na podporu projektov v oblasti výskumu pre rezort školstva prostredníctvom grantovej 
agentúry KEGA bolo v roku 2008 vyčlenených 76 630 tis. Sk, čo oproti roku 2007 
predstavuje pokles o 620 tis. Sk. V roku 2008 bolo prostredníctvom agentúry KEGA 
podporených 356 projektov. Pri výbere projektov KEGA sa postupovalo podľa schválených 
pravidiel KEGA. Ministerstvo sa v rámci KEGA usilovalo cieľavedome vytvárať podmienky 
na podporu tvorivej umeleckej činnosti umeleckých vysokých škôl a fakúlt s umeleckým 
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zameraním ostatných vysokých škôl, a tak aspoň čiastočne kompenzovať menšie  možnosti 
získania grantovej podpory na tento druh tvorivej činnosti.  
 
II.1.2 Rezort Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

Jednou z priorít Lisabonskej stratégie pre Slovensko (Stratégia rozvoja 
konkurencieschopnosti Slovenska 2010) je podpora vedeckého výskumu v zdravotníctve. 
Jeho výsledky by sa mali implementovať do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti 
a následne aj  do systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) podľa ustanovení § 11 ods. 2 
písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja 
a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov, v súlade s výnosom MZ SR zo dňa 19. decembra 
2005 č. 27972/2005-SL o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 
a v súlade so Smernicou MZ SR č. 15854/2007 z 28. mája 2007 upravujúcej postup pri 
podpore výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva z prostriedkov štátneho rozpočtu, 
poskytuje dotácie na projekty výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva.  
 

V súvislosti s vyhlásením verejnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva pre rok 2007 bolo doručených 55 
projektov, z ktorých 52 vyhovelo kritériám formálnej kontroly a boli postúpené na odborné 
hodnotenie Vedeckej rade MZ SR. Projekty boli predložené v  súlade  s prioritnými okruhmi 
vedeckovýskumnej problematiky v slovenskom zdravotníctve v roku 2007, a to: choroby 
srdca, pľúc a ciev, onkologické ochorenia, choroby súvisiace s materstvom a detským vekom, 
choroby pohybového ústrojenstva, prenosné choroby a imunita, neurologické a psychiatrické 
ochorenia, transplantácie orgánov a tkanív, genomika a proteomika, verejné zdravotníctvo. 

V rámci Výzvy pre rok 2007 bolo schválených 41 projektov na obdobie troch 
rozpočtových  rokov 2008 až 2010 a na tieto bola pridelená celková finančná dotácia  
zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“) vo výške 182 807 526,- Sk. V roku 2008 bola 
poskytnutá dotácia vo výške 63 5010721,20 Sk.  

V tabuľke 1 je uvedená výška finančných prostriedkov, ktorá bola poskytnutá zo 
štátneho rozpočtu jednotlivým riešiteľským organizáciám v roku 2008 – prvý rok riešenia 
projektov. 

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo dňa 1. 8. 2008 verejnú výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva pre rok 2008. 
V rámci tejto výzvy bolo doručených 49 projektov a všetky splnili predpísané kritériá 
formálneho hodnotenia. Ministerstvo financií SR v súlade z uznesením vlády SR č. 93 zo dňa 
28. januára 2009 a č. 100 zo dňa 2. februára 2009 viaže výdavky v kapitole MZ SR na rok 
2009. V dôsledku krátenia rozpočtu kapitoly  MZ SR bola Výzva pre rok 2008 zrušená. 
 

por. 
č. 

riešiteľská organizácia  

počet 
schválených 
projektov z 

Výzvy pre rok 
2007 

výška dotácie 
v Sk 

poskytnutá    
v roku 2008 

1. 
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných 
chorôb, n.o. 

1 32 200,00

2. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v 
Banskej Bystrici 

2 1 848 929,20

3. Slovenská zdravotnícka univerzita  7 14 787 183,00
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4. Univerzita Komenského, Lekárska fakulta 10 18 471 891,00

5. Ústav experimentálnej endokrinológie SAV 1 2 057 540,00

6. Národný onkologický ústav 1 1 135 027,00

7. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 1 157 242,00

8. Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 4 140 000,00

9. 
Univerzita Komenského,  Jeseniova lekárska fakulta v 
Martine 

8 12 702 110,00

10. Martinská fakultná nemocnica  2 4 155 000,00

11. 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska 
fakulta 

3 3 014 599,00

spolu 
  

41 63 501 721,20

Tab 1: Výška prostriedkov poskytnutá z rozpočtovej kapitoly MZ SR v roku 2008 na vedu a výskum 
formou dotácií 
Zdroj: MZ SR 
 
 V porovnaní s predchádzajúcim obdobím roku 2007 bola finančná podpora vedy 
a výskumu z rozpočtovej kapitoly MZ SR  v roku 2008 o  19 424 888,80 Sk nižšia ako v roku 
2007, čo bolo ovplyvnené nižšími reálne disponibilnými zdrojmi na túto oblasť v rozpočtovej 
kapitole MZ SR ale aj skutočnosťou, že výskumné, vzdelávacie a zdravotnícke organizácie 
majú v súčasnosti až do roku 2013 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím oveľa širšie 
možnosti získať prostriedky na rozvoj v oblasti vedy a výskumu v zdravotníckych 
organizáciách z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja cez Operačný program Výskum a vývoj, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky, ďalej cez komunitárny program Public Health priamo 
spravovaný Európskou komisiou ako aj cez programy realizované Svetovou zdravotníckou 
organizáciou. Naďalej trvá aj  možnosť, aby sa zdravotnícke organizácie zapojili do 
grantových programov VEGA a KEGA a iných dotačných systémov podporujúcich vedu 
a výskum riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ktoré sú vyhodnotené 
v predchádzajúcej kapitole. 
 

Z hľadiska počtu subjektov podporovaných z kapitoly štátneho rozpočtu MZ SR bol 
v roku 2008 v prvom roku riešenia podporený rovnaký počet organizácií (11) zaoberajúcich 
sa vedou a výskumom zameranou na oblasť zdravotníctva, ako v roku 2007. Z hľadiska ich 
štruktúry možno konštatovať, že päť (55 %) z nich sú zdravotnícke zariadenia, jedno (11 %) 
je orgán verejného zdravotníctva, štyri (44 %) sú vzdelávacie ustanovizne a jedno (11 %) je 
vedecko-výskumné zariadenie. Z hľadiska počtu podporovaných projektov ide v roku 2008 
o rovnaký počet projektov (41), na ktoré boli pridelené financie v 1. roku riešenia, ako v roku 
2007.  
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V Tabuľke 2 je uvedený zoznam projektov, ktoré boli z rozpočtovej kapitoly MZ SR 
podporené v roku 2008 na základe výzvy z roku 2007. 

p. č. názov projektu riešiteľská organizácia  

1. 
Multirezistentná tuberkulóza - detekcia DNA 
polymorfizmov rezistencie na antituberkulotiká 

Šrobárov ústav detskej 
tuberkulózy a respiračných 
chorôb, n.o. 

2. 
Vzťah genetickej variability k virulencii RNA 
vírusov GVRNA 

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v 
Banskej Bystrici 

3. 
Mozgový nátriuretický peptid (BNP) ako marker 
včasného poškodenia myokardu pri nekardiálnych 
ochoreniach 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Lekárska fakulta 

4. 
Molekulárna analýza antibiotickej rezistencie 
netýfusových sérovarov salmonel 

Slovenská zdravotnícka 
univerzita 

5. 
Prospektívna kohortová štúdia o pôvode chorôb 
dospelosti v prenatálnom vývojovom období v 
slovenskej populácii 

Slovenská zdravotnícka 
univerzita 

6. 
Dlhodobá environmentálna expozícia PCB a 
školská zrelosť detí 

Slovenská zdravotnícka 
univerzita  

7. DNA biobanka pre populačné štúdie 
Slovenská zdravotnícka 
univerzita 

8. 

Priamy dôkaz Borrelia burgdorferi vo vzorkách 
pacientov s Lymeskou boreliózou, molekulárno-
biologická analýza a skrížená reaktivita s 
vybranými druhmi kliešťami prenášaných 
patogénov 

Slovenská zdravotnícka 
univerzita 

9. Rizikové faktory a progresia vírusovej hepatitídy C 
Slovenská zdravotnícka 
univerzita 

10. 
Genetická stratifikácia hypertrofickej 
kardiomyopatie 

Slovenská zdravotnícka 
univerzita  

11. 
Bakteriálne osídlenie nemocničného prostredia na 
lôžkových oddeleniach s rizikom výskytu 
polyrezistentných bakteriálnych kmeňov 

Fakultná nemocnica s 
poliklinikou Bratislava 

12. 
Crohnova choroba u detí - význam imunologických 
a redoxných mechanizmov 

Univerzita Komenského, 
Lekárska fakulta 

13. Epidemiologická štúdia nádorov pankreasu 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v 
Banskej Bystrici 

14. 
Výskyt, diagnostika a terapia chorôb pohybového 
ústrojenstva u pacientov s idiopatickými 
zápalovými ochoreniami čriev. 

Univerzita Komenského, 
Lekárska fakulta 

15. 
Nové trendy v diagnostike a terapii defektov 
neurálnej rúry  

Univerzita Komenského, 
Lekárska fakulta 

16. 
SKRÍNING - štandardizované vyšetrenia 
psychomotorického vývinu u detí do troch rokov v 
rámci preventívnych pediatrických prehliadok 

Detská fakultná nemocnica s 
poliklinikou Bratislava 
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17. 
Význam imunofenotypizácie minimálnej 
reziduálnej choroby v detskom veku pri ALL 

Detská fakultná nemocnica s 
poliklinikou Bratislava 

18. 

Molekulárne - genetické zmeny na úrovni tukového 
tkaniva po zmene terapie z inhibítorov ACE na 
blokátory AT1 receptorov u pacientov s esenciálnou 
hypertenziou 

Ústav experimentálnej 
endokrinológie SAV 

19. 
Imunohistochemická a molekulovo-genetická 
analýza karcinómu endometria 

Univerzita Komenského, 
Lekárska fakulta 

20. 
Štúdium funkčných vlastností erytrocytov, perfúzie 
a oxygenácie tkanív u vybraných onkologických 
ochorení 

Univerzita Komenského, 
Lekárska fakulta 

21. 
Komplexný program starostlivosti o pacientov s 
germinatívnymi nádormi 

Národný onkologický ústav 

22. 

Vplyv globalizácie (cestovanie, obchod, ilegálne 
migrácia) na import parazitárnych ochorení na 
Slovensko, ich epidemiologické a molekulárne 
aspekty 

Univerzita Komenského, 
Lekárska fakulta 

23. 

Využitie autológnych somatických kmeňových 
buniek a syntetických extracelulárnych matríc na 
prípravu tkanivových náhrad pre 
stomatochirurgických pacientov 

Univerzita Komenského, 
Lekárska fakulta 

24. Detská zubná starostlivosť tretieho tisícročia 
Univerzita Komenského, 
Lekárska fakulta 

25. 

Vypracovanie a translácia laboratórnych, klinicko-
diferenciálno-diagnostických a terapeutických 
algoritmov pri peroxizómových dedičných 
metabolických poruchách 

Fakultná nemocnica s 
poliklinikou Bratislava 

26. 
Farmakogenetický prístup pri výbere terapie 
nádorov 

Fakultná nemocnica s 
poliklinikou Bratislava 

27. 

Detekcia protilátok proti MICA u príjemcov 
transplantovyných obličiek a ich vzťah k prežívaniu 
transplantátu. Analýzy MICA aliel v slovenskej 
populácii 

Univerzita Komenského, 
Lekárska fakulta 

28. 
Komplexná diagnostika a monitorovanie následkov 
protinádorovej liečby so zameraním na genetické 
aspekty toxicity cytostatík 

Univerzita Komenského, 
Lekárska fakulta 

29. 
Genetický polymorfizmus biotransformačných 
enzýmov a riziko vzniku karcinómu prostaty u 
slovenskej populácie 

Univerzita Komenského 
Jeseniova lekárska fakulta v 
Martine 

30. 
Sledovanie vplyvu behaviorálnych, 
environmentálnych a pohlavných faktorov na 
zmenu hladiny exhalovaného oxidu dusnatého 

Univerzita Komenského 
Jeseniova lekárska fakulta v 
Martine 
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31. 
Vytvorenie optimálneho diagnostického panelu na 
sledovanie oxidačného / antioxidačného statusu u 
detí s astmou bronchiale 

Univerzita Komenského 
Jeseniova lekárska fakulta v 
Martine 

32. 
Asociácia polymorfizmov reparačných génov s 
pľúcnymi tumormi s ohľadom na expozíciu chrómu 
a fajčenie 

Univerzita Komenského 
Jeseniova lekárska fakulta v 
Martine 

33. 

Indikačné kritériá a optimálne terapeutické postupy 
pri liečbe detí s fraktúrami maxilofaciálneho skeletu 
bioresorbovateľnými osteofixačnými materiálmi a 
porovnanie s konvenčnou liečbou 

Martinská fakultná nemocnica 

34. 
Reaktivita aferentných nervových zakončení v 
dýchacích cestách a genetická predispozícia viazaná 
na HLA molekuly detí s astma bronchiále 

Univerzita Komenského 
Jeseniova lekárska fakulta v 
Martine 

35. 
Molekulárne mechanizmy plasticity aferentných 
nervov v dýchacích cestách pri CHOCHP a ďalších 
zápalových ochoreniach pľúc 

Univerzita Komenského 
Jeseniova lekárska fakulta v 
Martine 

36. 
Genetické a biochemické faktory 
cerebrovaskulárnch a psychiatrických chorôb. 

Univerzita Komenského 
Jeseniova lekárska fakulta v 
Martine 

37. 
Neinvazívne priestorové mapovanie významných 
metabolitov v mozgu a prostate pri nádorových, 
neurologických a psychiatrických ochoreniach 

Univerzita Komenského 
Jeseniova lekárska fakulta v 
Martine 

38. Včasná predikcia vzniku preeklampsie Martinská fakultná nemocnica  

39. 
Dolovanie genomických dát o vývinových 
defektoch. 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Lekárska fakulta 

40. 
Morfologická charakteristika karcinómov bronchu a 
pľúc a ich prekurzorových lézií so zameraním na 
imunohistochemické ukazovatele 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Lekárska fakulta 

41. 
Vplyv kognitívnej dysfunkcie na posturálnu 
instabilitu 

Fakultná nemocnica s 
poliklinikou Bratislava 

Tab. 2:  Zoznam projektov podporených z rozpočtovej kapitoly MZ SR v roku 2008 na základe výzvy 
z roku 2007 
Zdroj: MZ SR 
 
Prínosy projektov výskumu a vývoja podporovaných z rozpočtovej kapitoly MZ SR v 
roku 2008 
 

Projekty, ktoré sa riešili v roku 2008 môžu mať v prípade diseminácie výsledkov do 
praxe aj iných ako riešiteľských organizácií potenciálne výrazný prínos pre slovenské 
zdravotníctvo. Riešila sa napríklad otázka vzťahu medzi environmentálnymi faktormi 
a ľudským zdravím, menovite podmienok prenatálneho obdobia a ich vzťah k chorobám 
v dospelosti, výrazne sa prehĺbili poznatky o genetickom fonde slovenskej populácie a rad 
projektov prispel k včasnej diagnostike a racionálnej terapii malígnych ochorení. 

 
Projekty výskumu a vývoja, ktoré sa podporujú z rozpočtovej kapitoly MZ SR.  
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Po vyhlásení verejnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na výskum 
a vývoj v oblasti zdravotníctva pre rok 2008, boli doručené žiadosti postúpené na výberové 
konanie, pričom jedným z kritérií bolo, že musia byť v súlade s niektorou z podporovaných 
oblastí uvedených v dokumente „Zoznam podporovaných oblastí“. 

 
Medzi riešené prioritné okruhy vedeckovýskumnej problematiky v slovenskom 

zdravotníctve patria nasledovné oblasti: 
 
1. choroby srdca, pľúc a ciev 
2. nádorové (onkologické ochorenia) 
3. choroby súvisiace s materstvom a detským vekom 
4. choroby pohybového ústrojenstva 
5. prenosné choroby a imunita 
6. neurologické a psychiatrické ochorenia 
7. transplantácie orgánov a tkanív 
8. genomika a proteogenomika 
9. verejné zdravotníctvo.  
 
Tento dokument je pripravovaný každoročne Vedeckou radou MZ SR a v zmysle 

príslušných právnych úprav sa schvaľuje v gremiálnej porade ministra zdravotníctva 
a nasledovne sa ako súčasť výzvy na podávanie návrhov na vedecké projekty zverejní 
v definitívnej verzii. Týmto mechanizmom sa zabezpečí, že riešené projekty sa zameriavajú 
na tie problémy slovenského zdravotníctva, ktoré je potrebné riešiť vedeckými prístupmi. 
Menovite sú to projekty zamerané na racionalizáciu diagnostických a terapeutických postupov 
chorôb s najväčšou incidenciou v slovenskej populácii a na analýzu faktorov životného 
prostredia prispievajúcich k jej chorobnosti. 
 

Prioritou sú projekty riešiace otázky chorôb kardiovaskulárneho ústrojenstva 
a onkologickú problematiku. Významnou zložkou riešených vedeckých aktivít sú otázky 
imunokompromitujúcich faktorov a niektorých novoobjavujúcich sa infekčných chorôb. 
Vedecká komunita v zdravotníctve veľmi pozitívne reagovala na potrebu zamerať výskum na 
genetickú podstatu chorôb. Rad projektov možno charakterizovať tak, že sa zaoberá 
interakciou medzi génmi a faktormi životného prostredia.  

 
V rámci podporovaných projektov sa tiež skúmajú genetické polymorfizmy, ktoré sú 

v pozadí rozdielnej vnímavosti voči infekčným a iným faktorom prostredia. Projekty riešené 
v onkologickej oblasti sú zamerané na včasnú diagnostiku tumorov a na ich racionálnu 
terapiu. Rad projektov z oblasti environmentálneho zdravia sa zameriava na problematiku 
polychlórovaných bifenylov a na ich pôsobenie pri dlhodobej expozícii na ľudské zdravie. 
Táto konkrétna otázka je aktuálna z pohľadu zdravotného stavu obyvateľstva východného 
Slovenska.  

 
II.1. 3 Rezort Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
 
V roku 2008 sa v rezorte MP SR riešilo celkovo 20 rezortných úloh výskumu a vývoja. 
Zameranie úloh vychádzalo z materiálu „Návrh rezortných úloh výskumu a vývoja na roky 
2006 - 2009“ schváleným Poradou vedenia ministerstva.  

Celý proces tvorby návrhov jednotlivých úloh a formovanie vecnej a obsahovej 
stránky bol spracovaný v spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi MP SR a výskumnými 
ústavmi rezortnej VVZ. 
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 Charakteristika úloh výskumu a vývoja vychádza z potrieb riešiť niektoré 
problematiky vo väčšom časovom intervale ako jeden rok. Financovanie úloh je navrhované 
z kapitoly MP SR v návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rok vo výške plánovaných 
finančných prostriedkov. 
 Strategickým cieľom úloh je vytvoriť, získať a uplatniť nové poznatky pre realizáciu 
trvalo udržateľného rozvoja výkonného multifunkčného, environmentálne orientovaného  
a konkurencieschopného slovenského pôdohospodárstva v podmienkach Európskej únie 
a svetového agrárneho trhu. V konečnom dôsledku to pre rezortnú VVZ znamená v rámci 
vedeckovýskumnej činnosti zabezpečiť prenos vedeckých poznatkov inovačného charakteru 
do pôdohospodárskej praxe. 
 

P.č. Názov organizácie výskumu a vývoja zriadenej MP SR
1 Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Nitra * 
2 Národné lesnícke centrum, Zvolen  
3 Výskumný ústav potravinársky, Bratislava 
4 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava 
5 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava 
Tab.3 Zoznam priamoriadených organizácií výskumu a vývoja MP SR v roku 2008 
* Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu sa k 1. februáru 2009 rozdelilo na Centrum výskumu 
rastlinnej výroby Piešťany a Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 
 
P.č. Názov organizácie výskumu a 

vývoja 
Počet 
projektov 

Výška prostriedkov zo 
ŠR (v tis. Sk) 

1 Slovenské centrum 
poľnohospodárskeho výskumu, Nitra 

11 181 165 

2 Národné lesnícke centrum, Zvolen  3 32 700 
3 Výskumný ústav potravinársky, 

Bratislava 
1 32 281 

4 Výskumný ústav pôdoznalectva a 
ochrany pôdy, Bratislava 

4 21 000 

5 Výskumný ústav ekonomiky 
poľnohospodárstva a potravinárstva, 
Bratislava 

1 21 394 

Spolu  20 288 540  
Tab.4 Výška prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MP SR poskytnutá organizáciám 
výskumu a vývoja v SR na výskumné riešenie problémov rezortu v roku 2008 
 

Hlavné prínosy úloh výskumu a vývoja podporovaných z rozpočtovej kapitoly 
MP SR v roku 2008  

 

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Nitra 
 
o Metodická príručka „Pestovanie ozdobnice čínskej (Miscanthus sinensis Anderss.) na 

energetické účely  
o Metodická príručka „Pestovanie pšenice pre rôzne smery využitia  
o Nová odroda ozimného tritikale Pletomax (vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša) zapísaná 

r. 2008 do Listiny registrovaných odrôd (LRO) SR 
o Nová odroda ovsa siateho Valentin (vyšľachtená na VŠS VÚRV Vígľaš-Pstruša) zapísaná 

v r. 2008 do LRO SR  
o Metóda na  preventívnu ochranu rezných rán viniča voči patogénom Petriho choroby  
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o Metodika „Využitie heparínu v inseminačnej dávke králikov – výstup pre komerčné chovy 
králikov“ 

o Metodika: „Možnosti a spôsoby využitia vytypovaných plodín pri výrobe krmovín v 
suchom postihnutých oblastiach" 

o Metodika: Obhospodarovanie voľne žijúcej raticovej zveri v meniacich sa klimatických 
podmienkach s návrhom na zloženie a využitie doplnkových krmív 

o Metodika auditu kvality hovädzieho mäsa na Slovensku 
 

Národné lesnícke centrum, Zvolen 
 

o Metodika hodnotenia funkcií lesov v rámci komplexného zisťovania stavu lesa 
o Návrh nového systému kategorizácie lesov 
o Návrh systému ekonomického zabezpečenia spoločenskej objednávky na funkčné účinky 

z lesov 
o Návrh opatrení na zabezpečenie požadovaného stavu plnenia funkcií lesov 
o Modely dynamiky chradnutia smrekových porastov 
o Systém a rozhodovacie kritériá na určenie potreby a naliehavosti rekonštrukcie 

nepôvodných smrekových porastov 
o Návrh vybraných zložiek pre  diferencované modely hospodárenia rekonštruovaných 

lesných porastov 
o Návrh ekologicky vhodných a ekonomicky efektívnych postupov produkcie, ťažby a 

spracovania dendromasy 
o Návrh komplexných opatrení na zmierňovanie vplyvu abiotických a biotických  činiteľov 

na lesné porasty 
 

Výskumný ústav potravinársky, Bratislava 
 

o Aplikácia extraktov vyrobených na báze technológií VÚP do jablkových štiav 
o Optimalizácia výroby kyseliny N- acetyl-neuraminovej v poloprevádzkových 

podmienkach  
o Vývoj a hodnotenie kvalitatívnych parametrov a antioxidačnej aktivity nových  funkčných 

nápojov rady „Killer“ 
o Vypracovanie odporúčaní pre postupy správnej hygienickej praxe na základe 

mikrobiologických analýz vzoriek sterov z výrobných zariadení a výrobkov 
o Vypracovanie odporúčaní pre dodržanie správnej doby trvanlivosti a teploty   skladovania 

chleba a strúhanky  použitím metód prediktívnej mikrobiológie 
o Posúdenie  a návrh úpravy výživových a zdravotných tvrdení na kyslomliečne výrobky s 

obsahom probiotických kultúr a vlákniny 
 

 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava 
 

o Metodika pre navrhované spoločné pôdne a klimatické kritériá pre klasifikáciu 
znevýhodnených poľnohospodárskych území na úrovni EÚ  

o Hodnotenie a oceňovanie ekologických funkcií pôdy 
o Kategorizácia poľnohospodárskych pôd z hľadiska množstva a kvality pôdnej organickej 

hmoty  
o Hodnotenie sorpčnej kapacity humusu jednotlivých pôdnych typov s využitím získaných 

poznatkov o chemickej štruktúre humínových kyselín 
o Metodická príručka pre sledovanie intenzity recentnej erózie poľnohospodárskych pôd 
 

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava 
 

o Analýza vstupu SR do EÚ na vývoj zahraničného obchodu s agrárnymi komoditami 
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o Analýza dosahov návrhu liberalizácie svetového agrárneho obchodu v rámci WTO na 
agrárny obchod SR  

o Identifikácia faktorov ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a jeho výrobkových 
odvetví 

o Analýza vývoja globálnych a regionálnych trhov potravín 
o Cost-benefit analýza vývoja diverzifikácie vidieckej ekonomiky 
o Hodnotenie účinnosti a rizík implementácie Programu rozvoja vidieka na obdobie 2007-2013 
 
 
II.1. 4 Rezort Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
 

Rezort MVRR SR nemá priamoriadené organizácie výskumu a vývoja. 
 
P.č. Názov organizácie výskumu a vývoja Počet 

projektov 
Výška prostriedkov
ŠR v (Sk)  

1. ÚEOS - Komercia, a.s. Bratislava 7 (VT služby) 4 466 850  
2. VVÚPS – Nova, a.s. Bratislava 3 (VT služby) 1 978 200 
4. Lignotesting Bratislava 2 (VT služby)    400 000 
5. CENEKON, s.r.o. Bratislava 1 (VT služby)    227 813,5
6. TaSÚS Košice 1 (VT služby)    690 200 
7. Stavebná fakulta STU Bratislava 2 (VT služby)   440 000 
8. Stavebná fakulta Žilinská univerzita 

v Žiline 
1 (VT služby)     99 653 

9. Váhostav Žilina 1(minimálna 
štátna pomoc) 

        2 750 000 

10. CENEKON, s.r.o. Bratislava 1(minimálna 
štátna pomoc) 

 1 955 000 

11. ÚEOS - Komercia, a.s. Bratislava 1(minimálna 
štátna pomoc) 

    600 000 

12. VÚIS, Stavebná chémia, s.r.o. 1(minimálna 
štátna pomoc 

    960 000 

13. Prefa Bytča – Hrabové Sk, s.r.o. 1(minimálna 
štátna pomoc 

 2 100 000 

14. ŠPORTSTAV, s.r.o. 1(minimálna 
štátna pomoc 

2 040 000 

Spolu: 14 organizácií 23 projektov 18 707 717 

Tab.5  Výška prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MVRR SR poskytnutá organizáciám 
výskumu a vývoja v SR na výskumné riešenie problémov rezortu v roku 2008 
 
 Prínosy projektov výskumu a vývoja podporovaných z rozpočtovej kapitoly MVRR 

SR v roku 2008 

 Zabezpečovanie úloh výskumu a vývoja s podporou štátnej pomoci, v zmysle zákona č. 
231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Podpora je MVRR SR 
poskytovaná formou dotácie v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z., Výnosom č. MVRR-
2005-8520, Smernicou MVRR SR č. 1/2007 a príslušnými nariadeniami Komisie ES. 

Tieto úlohy, spravidla aplikovaného výskumu zabezpečované žiadateľmi o štátnu pomoc 
(organizácie zo súkromného sektora), majú za cieľ napomáhať prostredníctvom výskumu 
a vývoja ekonomickému rozvoju týchto organizácií, rozširovaniu najnovších metód práce, 
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technológií a vedecko-technických poznatkov všeobecne v hospodárskej sfére, ktorú 
metodicky usmerňuje ministerstvo. 

 
Prínosy z riešených úloh s podporou štátnej (minimálnej) pomoci boli smerované do 
nasledovných oblastí: 

 
 predĺženie prevádzkovej životnosti stavebnej časti Čistiarní odpadových vôd (ČOV), 

obmedzenie rizika ekologických havárií, zníženie nákladov na údržbu a opravy ČOV, 
zvýšenie spoľahlivosti prevádzok ČOV,  

 predĺženie životnosti a zníženie hlučnosti mostných záverov riešením napojenia vozovky 
na mostný záver pomocou prechodového pásu, 

 podpora integrácie slovenského stavebníctva do európskeho, rozvoj štruktúr informačného 
systému vo všetkých fázach investičného procesu, podpora rozvoja systémov hodnotenia 
celoživotného cyklu stavieb, úspora investičných prostriedkov na základe poznania 
presnejších štruktúr prác a ich nákladov,  

 nastolenie poriadku vo vzťahoch v investičnom procese a jeho udržovanie, najmä 
z hľadiska bezpečnosti, kvality a trvácnosti stavieb, 

 vývoj novej konštrukcie obvodového plášťa na báze ľahkého kameniva a s využitím 
najnovších poznatkov o uplatnení ekologicky nezávadných výrobkov stavebnej chémie, 

 vývoj novej skladby plochej i šikmej strešnej konštrukcie, vhodnej pre klimatické 
podmienky SR s využitím najnovšie vyvinutých produktov stavebnej chémie pri návrhu 
a realizácii strešných konštrukcií vo svete. 

 

 Okrem uvedených úloh sa zabezpečovali ďalšie úlohy charakteru vedecko-technických 
služieb (VT služby) potrebných pre operatívnu potrebu riadiacu a metodickú činnosť 
jednotlivých útvarov MVRR SR. 
 
Pre informáciu uvádzame v tabuľke len prehľad ťažiskových úloh výskumu a vývoja 
riešených v roku 2008. Celková finančná čiastka poskytnutá z kapitoly rozpočtu MVRR 
SR na riešenie úloh výskumu a vývoja a vedecko-technických služieb v roku 2008 bola 
640 263,98 € (19 288 893,- Sk).  

 
II.1.5 Rezort Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) 
v zmysle uznesenia vlády SR č.490 zo 6.júna 2007 zabezpečuje vedecko-výskumnú činnosť 
v odborných organizáciách riadených ministerstvom, analyzuje a hodnotí jej výsledky, 
vytvára podmienky pre ich uplatnenie a koordinuje zapájanie vedecko-výskumných pracovísk 
do dvojstrannej a mnohostrannej medzinárodnej výskumnej spolupráce.  

 
V roku 2008 sa v rezorte MŽP SR riešilo celkovo 255 úloh výskumu a vývoja. Úlohy 

riešilo 8 organizácii v pôsobnosti MŽP SR (tab.6) v celkovom náklade 189 019,2 tis. Sk 
(tab.7). 
 
 

P.č. Názov organizácie výskumu a vývoja zriadenej MŽP SR 
1. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 
2. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava 
3. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava 
4. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica 
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5. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš 
6. Zoologická záhrada, Bojnice 
7. Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 
8. Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica 

Tab 6: Zoznam priamoriadených organizácií výskumu a vývoja zriadených MŽP SR 
Zdroj: MŽP SR 
Poznámka: Organizácie v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR nezabezpečujú iba výskum, ale plnia 
aj iné úlohy starostlivosti o životné prostredie 

 
 

P.č. Názov organizácie výskumu a vývoja 
Počet 

projektov 

Výška 
prostriedkov  zo 

ŠR (v tis. Sk) 
1. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 28 81 967,-
2. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava 10 6 275,-
3. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava 194 93 690,-
4. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 11 4 547,-

5. 
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
Liptovský Mikuláš 

8 872,2,-

6. Zoologická záhrada Bojnice 1 28,-
7. Slovenská agentúra životného prostredia, B. Bystrica 1 850,-
8. Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica 2 790,-

Spolu 
255 189 019,2,-

Tab.7 Výška prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MŽP SR poskytnutá  ním zriadeným 
organizáciám na výskum a vývoj v roku 2008  
Zdroj: MŽP SR 
 
Vedecko–výskumné úlohy podporované z rozpočtovej kapitoly MŽP SR v roku 2008  
 

Vedecko-výskumné úlohy, ktoré v roku 2008 riešili odborné organizácie rezortu 
Ministerstva životného prostredia SR, sa orientovali na riešenie problémov starostlivosti 
o životné prostredie. Zamerané boli najmä na: 
 

1. výskum  zákonitosti geologického vývoja a geologickej stavby územia Slovenskej 
republiky. Výskum základných otázok vzniku a priestorového rozmiestnenia zdrojov 
nerastných surovín v zemskej kôre, ich technologických  vlastností a ekonomického využitia, 
prognózne hodnotenie zdrojov nerastných surovín, podzemných vôd a tepelnej energie 
zemskej kôry. Výskum a hodnotenie geologických faktorov ovplyvňujúcich životné 
prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou, zisťovanie 
a hodnotenie geogénnych a antropogénnych kontaminácií geologického horninového 
prostredia, pôd a vôd vrátane ich monitoringu a ich potenciálny vplyv na zdravotný stav 
obyvateľstva. 

Prínosom bolo získanie ucelených informácií o geologických zložkách životného prostredia 
a antropologickom zaťažení v jednotlivých regiónoch, ktoré majú veľký význam pre ďalšie 
aplikované a nadstavbové geologické disciplíny s priamym prínosom pre hospodárstvo. 
Komplexné informácie získané z podporovaných projektov o geologickom vývoji územia tiež 
prispeli k racionálnemu vyhľadávaniu a hodnoteniu surovinových zdrojov, termálnych, 
minerálnych a obyčajných podzemných vôd a na hodnotenie územia z hľadiska inžiniersko-
geologických pomerov a tvorby a ochrany životného prostredia.  
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2.  výskumno-vývojové úlohy, projekty  a rozvoj aplikácií meteorológie,  klimatológie a 
hydrológie:        - Metodika kalibrácie UV biometrov 

  - Prehodnotenie zdrojov podzemných vôd Slovenska 
  - Referenčné laboratórium pre odbor meraní Ovzdušie-imisie a emisie 
  - Vývoj, adaptácia a údržba NWP systémov a aplikácií 
  - Výskum a vývoj prostriedkov pre výstražnú službu a nowcasting 
  - Družicové aplikácie pre hydrológiu 
  - Stanovenie hodnôt environmentálnych noriem kvality vody 
  - Implementácia RSV–klasifikácia povrchových vôd a referenčné podmienky 

Výsledky jednotlivých projektov slúžia na odhad trendov biologickej účinnej UV radiácie, 
aplikujú sa v operatívnej prevádzke SHMÚ, implementujú sa do operatívnych hydrologických 
modelov a hodnotenia ich vplyvu na zlepšenie modelovaných prietokov v testovacích 
povodniach. Výsledky získané z podporovaných projektov prispievajú  k ochrane vodných 
zdrojov a ovzdušia a k priebežnému vyhodnocovaniu vývoja klimatického systému a jeho 
dôsledkov najmä na hydrosféru.  

3. vedecko-výskumné projekty vodného hospodárstva a vodohospodársko-
ekologických problémov v Slovenskej republike.  

Prínosy podporovaných projektov sú nasmerované k plneniu zásadných otázok komplexnej 
ochrany vôd a ich trvalo udržateľného využívania. Umožňujú tak: 

 Flexibilné riešenie nepriaznivých stavov spôsobených vo vodnom 
hospodárstve v minulosti či už ako dôsledok neenvironmentálneho správania 
na rôznych subjektov alebo následok odhadu rizika zodpovedajúce danej 
úrovni poznania a rovnako aj operatívnu pomoc pri haváriách a pod., 

 zodpovedný prístup k definovaných požiadavkám súčasnosti, ktoré možno 
vyjadriť ako potrebu dosiahnuť dobrý stav vôd, 

 anticipovať budúce požiadavky a pripravovať podporné aktivity pre ich 
sledovanie a vývoj ich riešenia.  

4.  výskumné úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň 
 mapovanie a výskum biotopov a druhov národného a európskeho významu 
 mapovanie výskytu  inváznych druhov živočíchov a rastlín, prednostne v CHÚ  
 Inventarizačný geologický, geomorfologický, hydrologický, speleoklimatologický 

a biospeleologický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody 
 mineralogický a mikrobiologický výskum mäkkých sintrov vo vybraných jaskyniach 
 Speleoklimatický výskum zaľadnených jaskýň  pre potreby ich ochrany a prevádzky.  
 Hydrologický a hydrochemický monitoring ramsarských lokalít 
 Monitorovanie výskytu netopierov v jaskyniach s praktickými aplikáciami. 

Výsledky výskumov sú využívané v praktickej starostlivosti o chránené územia ako aj pri 
základných geovedných výskumoch.  

5.  výskum v oblasti  živej a neživej prírody  

Výsledky výskumov v oblasti živej a neživej prírody v múzeu sú využívané v oblasti 
praktickej ochrany prírody a krajiny a tvorby životného prostredia a výsledky výskumov 
z neživej prírody sú využiteľné  pri základných geovedných výskumoch. 

6. zoologický výskum so zameraním na ochranu druhov a ich chov v starostlivosti 
človeka.  
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Výsledky výskumov umožňujú rozvíjať vedecké bádanie najmä v oblasti chovu 
cudzokrajných zvierat, starostlivosti o hendikepované jedince až po ich návrat do voľnej 
prírody, o možnostiach záchrany ohrozených druhov.  

 7. úlohy v oblasti špecifikácie údajov za témy definované v prílohe I Smernice 
INSPIRE (Hydrografia a Chránené územia) v podmienkach SR, ktorá stanovuje pravidlá pre 
využívanie a zdieľanie priestorových údajov v EÚ, v súlade s existujúcimi štandardmi 
a s využitím progresívnych technológií. 

Výsledkom je Testovací Report, ktorý popisuje proces testovania, identifikovaný stav 
s relevantnými priestorovými údajmi za dané témy, ich objektovo orientované modelovanie, 
transformáciu, výsledky aplikačného testovania diagramov prípadov použitia, ako aj úvahu 
o nákladoch a prínosoch implementácie navrhovaných špecifikácií. Výsledky testovania budú 
poskytnuté v rámci výzvy na participáciu testovania návrhu INSPIRE špecifikácie údajov za 
témy definované v prílohe I Smernice INSPIRE. 

8. výskum, dokumentáciu a prezentáciu v oblasti vývoja baníctva a príbuzných 
banských odborov so zameraním na získavanie, vedecké spracovanie a využitie zbierok na 
Slovensku. Slovenské banské múzeum eviduje, vedecky spracováva a odborne ochraňuje 
získané zbierkové predmety a sprístupňuje verejnosti zbierkový fond. V roku 2008 boli 
v rámci výstavy „Nerastné bohatstvo v lomoch, východné a západné Slovensko“ vystavené 
banskotechnické exponáty, dokumentujúce lomovú ťažbu, jednotlivé nerastné suroviny 
aktuálneho i historického významu ako aj výrobky z nich. 

Výsledky sú využívané v prírodovedných, technických a umenovedných disciplínach. 
 
II.1. 6 Rezort Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
 

V roku 2008 boli v rezorte MDPT SR v rámci podprogramu  „07T02 – Veda 
a výskum“ vynaložené prostriedky na výskum a vývoj: 

- v oblasti dopravy vo výške  4 804 000 Sk;  
- v oblasti komunikácií vo výške 18 117 165 Sk.  

V pôsobnosti MDPT SR nie sú žiadne priamoriadené rozpočtové, alebo príspevkové 
organizácie výskumu a vývoja a podpora výskumu sa zabezpečovala len podporou 
konkrétnych projektov výskumu a vývoja v súlade s  § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 
Z.z. o organizácií štátnej podory  výskumu a vývoja a v súlade so zákonom č. 26/2005 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v celkovej výške 22 960 tis. Sk. 

P.č. Názov organizácie výskumu a vývoja Počet projektov Výška prostriedkov 
zo ŠR  (v  tis. Sk) 

1 Výskumný ústav dopravný, a.s., Žilina 6             4 804
2 Výskumný ústav spojov, n.o., B.Bystrica 18            11 839
3 Žilinská univerzita, Žilina  2                750
4 Mediálny inštitút, Bratislava 2                713 
5 Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bratislava 3                157 
6 Towercom, a.s., Bratislava 1             2 617 
7 Telecom Corp., s.r.o., Vranov n. Topľou 1             1 380 
8 ARDACO, a.s., Bratislava 1                700 
 SPOLU 34 22 960

Tab. 8 Výška prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDPT SR poskytnutá organizáciám 
výskumu a vývoja v SR na výskumné riešenie problémov rezortu v roku 2008 (v tis. Sk) 
Zdroj: MDPT SR 
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Zameranie projektov výskumu a vývoja podporovaných z rozpočtovej kapitoly MDPT 
SR v roku 2008 

Doprava 

V roku 2008 sa v rámci III. fázy európskeho projektu CONNECT projekty zamerali na 
riešenie niektorých otázok rozvoja inteligentných dopravných systémov v cestnej doprave na 
Slovensku. Projekty boli zamerané na definovanie podmienok celoplošného monitorovacieho 
a informačného systému pre sledovanie prepráv nebezpečných tovarov, na problematiku 
verejnej dopravnej informačnej služby pre celoplošné poskytovanie dopravných informácií 
rádiovým dátovým systémom RDS-TMC, na analýzu implementácie IDS na Slovensku, na 
posúdenie cestnej infraštruktúry vo vybraných krajských mestách s návrhom na riešenie 
formou IDS a  na problematikou monitorovacieho systému a  systému hodnotenia 
implementačných projektov IDS v cestnej doprave na Slovensku. Súčasne bola 
zabezpečovaná komunikácia s  EK a  s riadiacim výborom medzinárodného projektu 
CONNECT pri zabezpečovaní III. fázy riešenia projektu.  

Na riešení projektu CONNECT sa podieľalo konzorcium zložené z vedecko-
výskumných kapacít zo súkromného sektora, sektora vysokých škôl a sektora neziskových 
organizácií, čím sa potvrdila možnosť spolupráce viacerých sektorov na spoločnom riešení 
rozsiahlejšieho projektu aj v podmienkach SR. V konfrontácií s vyspelými krajinami (na 
riešení medzinárodného projektu sa podieľali riešiteľské kapacity z viacerých krajín EÚ – 
Rakúska, Nemecka, Talianska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovinska a Slovenska) 
sa preukázalo, že slovenské vedecko-výskumné kapacity sú schopné sa presadiť i pri riešení 
medzinárodných projektov a výsledky riešenia sú akceptovateľné v širšom medzinárodnom 
kontexte. Na základe doterajších výsledkov riešenia regionálnych projektov zameraných na 
otázky podpory inteligentných dopravných systémov v doprave, vrátane dosiahnutých 
výsledkov projektu CONNECT, prijala EK rozhodnutie č. K(2008)8479 z 19.12.2008 
týkajúce sa poskytnutia finančnej pomoci Spoločenstva na projekty spoločného záujmu 
„EasyWay“ – 2007-EÚ-50010-P v oblasti transeurópskych dopravných sietí (TEN-T), ktoré 
sú zamerané na riešenie a implementáciu podpory IDS v cestnej doprave v krajinách EÚ. 
V súlade s uznesením vlády č. 22 zo 14.1.2009 k Programu podory rozvoja inteligentných 
dopravných systémov na Slovensku – Národný systém dopravných informácií sa SR bude 
podieľať na riešení projektu „EasyWay“.  
 

Pošta a telekomunikácie 

V súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2008 poskytlo MDPT SR dotácie na 
riešenie projektov výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a poštových 
služieb v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov a podľa Výnosu MDPT SR č. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na 
výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb.  

Jednotlivé projekty boli zamerané na aplikácie globálnych navigačných satelitných 
systémov (GNSS) v podmienkach SR, na revíziu metód posudzovania expozície obyvateľstva 
elektromagnetickému žiareniu od rádiových vysielačov, širokopásmovému prístupu 
k službám elektronických komunikácií, na východiská a ciele národnej politiky pre 
elektronické komunikácie, na analýzu stavu a možností rozvoja technológie RFID 
v podmienkach SR, na aplikovaný výskum rozvojového projektu v rámci pokračovania 
programu rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja pilotného DVB-T vysielania 
v podmienkach SR. Ďalej boli podporené projekty podporujúce proces prechodu 
z analógového na digitálne pozemské vysielanie v SR v súlade s prijatými úlohami štátu 
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v procese zavádzania DVB-T“ schválenými uznesením vlády č.646 z 26.7.2006. Tieto 
projekty boli zamerané na celé spektrum problémov spojených so zabezpečením pozemského 
digitálneho televízneho vysielania na Slovensku od riešenie niektorých technických, 
legislatívnych a organizačných otázok, vrátane využitia výsledkov v mediálnej a informačnej 
oblasti podpory procesu prechodu pozemského analógového televízneho vysielania na 
pozemské digitálne televízne vysielanie.  

V oblasti pošty boli podporené projekty zamerané na analýzu a segmentáciu nákladov 
na účely výpočtu na univerzálnu poštu a na analýzu požiadaviek na kvalitu univerzálnej 
poštovej služby v jednotlivých členských krajinách EÚ a na návrh nevyhnutných 
legislatívnych a regulačných opatrení pre zabezpečenie univerzálnej poštovej služby na úplne 
liberalizovanom trhu SR.  
 
II.1.7 Rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
 

V rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pôsobí jedna priamoriadená 
organizácia výskumu a vývoja, a to Inštitút pre výskum práce a rodiny. 

 
P.č. Názov organizácie výskumu a vývoja Počet projektov Výška prostriedkov zo 

ŠR (v tis. Sk) 
1. Inštitút pre výskum práce a rodiny 21 17 090 
Tab.9: Výška prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR poskytnutá organizáciám výskumu 
a vývoja v SR na výskumné riešenie problémov rezortu v roku 2008 
Zdroj: MPSVR SR 
 
 Prínosy projektov výskumu a vývoja podporovaných z rozpočtovej kapitoly 

MPSVR SR v roku 2008  
  

V roku 2008 zabezpečoval Inštitút pre výskum práce a rodiny pre potreby zriaďovateľa 
realizáciu rôznorodých vedecko-výskumných projektov zameraných systémovo na  otázky trhu 
práce a zamestnanosti/nezamestnanosti, ochrany práce a sociálnej a rodinnej politiky. 
Analyzovali sa: kvalifikačné potreby dopytu po práci a kvalifikačná štruktúra ponuky práce; 
špecifiká zamestnávania znevýhodnených skupín na trhu práce (osobitne starších občanov); 
trh práce z hľadiska integrovaného prístupu k stratégii flexiistoty; uplatňovanie kolektívnych 
pracovno-právnych vzťahov. Pripravili sa: koncepcia vzdelávania v systéme inšpekcie práce; 
návrh podmienok uznávania odbornej spôsobilosti v oblasti BOZP v členských krajinách EÚ; 
identifikovali sa novovzniknuté rizikové faktory práce; formulovali sa návrhy koncepcie 
výskumu BOZP na Slovenku. V rámci sociálneho výskumu zameraného na oblasť sociálnej 
a rodinnej politiky sa zisťovali názory verejnosti na životné minimum; analyzovala sa 
podniková rodinná politika a formulovali sa kľúčové výzvy pre rodovú rovnosť, rovnosť 
príležitostí a antidiskrimináciu; analyzovali sa vybrané opatrenia sociálno-právnej ochrany 
detí; realizoval sa výskum domáceho násilia páchaného na ženách; porovnávala sa dostupnosť 
a kvalita sociálnych služieb vo vybraných rezidenčných zariadeniach a mapovala sa situácia 
neformálne opatrujúcich osôb.  
Priama vedecko-výskumná práca sa pre potreby zriaďovateľa kombinovala s expertízami 
v rámci jeho pracovných a iných odborných skupín (napr. pôsobenie v Rade vlády SR pre 
rodovú rovnosť, v Rade vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím, 
v Riadiacom výbore projektu pre vytvorenie národných indikátorov v oblasti chudoby, 
v skupine k rekonštrukcii životného minima, v skupine k zvýšenie kvality štatistiky 
Rodinných účtov, atď.). 
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Zriaďovateľ hodnotil prínos činnosti IVPR v rámci hodnotiacich listov pripravených 
pre účely Výročnej správy činnosti IVPR v roku 2008 (ich úplné znenie tvorí prílohu č. 7 
Výročnej správy).  Uvádza sa v nich, že výsledky výskumných úloh tvoria cenný zdroj 
informácií pre prípravu strategických dokumentov a projektových zámerov vo všetkých 
vecných oblastiach sociálnej politiky. Napríklad, ide o podklady do dokumentu Stratégia 
zamestnanosti, Národného projektu Starší a trh práce, Národného projektu Štatistické 
zisťovanie u živnostníkov a prognózovanie potrieb trhu práce, Národného projektu Národný 
systém flexiistoty; o podklady na zlepšenie výkonu inšpekcie práce formou kontinuálneho 
vzdelávania, na hodnotenie situácie v oblasti BOZP na Slovensku či na zlepšovanie situácie 
pri zaisťovaní požiadaviek BOZP najmä v mikro-, malých a stredných podnikoch; o podklady 
na prípravu Koncepcie životného minima v roku 2009, zámery legislatívnych zmien v zákone 
o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele či o argumentačnú bázu pri napĺňaní úloh 
v oblasti zberu etnických dát. Zriaďovateľ mimoriadne ocenil uplatňovanie horizontálne 
rodovo citlivého prístupu IVPR v rámci svojej vedecko-výskumnej a inej expertíznej činnosti. 
 

Informácia o vybraných vedecko-výskumných projektoch IVPR v roku 2008 sa stala 
súčasťou kľúčového dokumentu „Správa o sociálnej situácii obyvateľstva v roku 2008“. 
 
II.1.8  Rezort Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
 

Na rok 2008 neboli z rozpočtu Ministerstva kultúry SR (ďalej len „MK SR“) 
vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Túto neuspokojivú situáciu by mal riešiť až nižšie 
spomínaný materiál. 

 
Na základe uznesenia vlády č. 766/2007 Sekcia kultúrneho dedičstva pripravila 

materiál Návrh koncepcie zamerania podpory výskumu a vývoja v rezorte MK SR na roky 
2008 – 2010, ktorý porada vedenia MK SR schválila 28. 2. 2008. Materiál bol po zapracovaní 
pripomienok z porady vedenia zverejnený na internetovej stránke MK SR a zaslaný 
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR. Zo schváleného materiálu „Návrh 
koncepcie zamerania a podpory výskumu a vývoja v rezorte MK SR“ vyplýva: 

- na rok 2009 čiastka 3 392 000,- Sk, 
- na rok 2010 čiastka 3 866 000, - Sk 
- na rok 2011 náklady budú kalkulované v obdobnom materiáli. 

 
II.1.9 Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 
Štatistický úrad Slovenskej republiky má vo svojej pôsobnosti výskumno-vývojovú 
organizáciu Inštitút informatiky a štatistiky (INFOSTAT), zameranú na riešenie inovačných 
úloh aplikovaného výskumu v oblasti metodológie štatistiky a demografie, štatisticko-
ekonometrických modelov a vývoj softvérových nástrojov na podporu zberu a spracovania 
štatistických dát. Štatistický úrad uzatvára každoročne kontrakt s INFOSTAT-om na riešenie 
výskumno-vývojových  a ďalších vybraných úloh rezortu štatistiky. Pravidelne analyzuje 
a hodnotí dosiahnuté výsledky v riešení výskumno-vývojových úloh a vytvára podmienky pre 
ich realizáciu v štatistickej praxi. 

 
V roku 2008 INFOSTAT uzavrel so ŠÚ SR kontrakt na riešenie 26 hlavných úloh členených 
na 54 čiastkových výskumno-vývojových úloh. 
Výška prostriedkov z rozpočtovej kapitoly ŠÚ SR poskytnutých organizácii INFOSTAT na 
riešenie výskumno-vývojových úloh rezortu v r. 2008: 
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P.č. Názov organizácie výskumu a vývoja Počet 

projektov
Výška 

prostriedkov zo 
ŠR (tis. SK) 

1 INFOSTAT – Inštitút informatiky a štatistiky  26 35 000 
Tab.10: Výška prostriedkov z rozpočtovej kapitoly ŠU SR poskytnutá organizáciám výskumu 
a vývoja v SR na výskumné riešenie problémov rezortu v roku 2008 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
 Prínosy projektov výskumu a vývoja podporovaných z rozpočtovej kapitoly ŠÚ SR 

v roku 2008 
 

Zo schváleného transferu príspevková organizácia riešila úlohy pre potreby ŠÚ SR, 
ktoré boli špecifikované v Kontrakte uzatvorenom medzi ŠÚ SR a  INFOSTATom na rok 
2008. Úlohy boli tematicky zamerané najmä na demografický výskum, harmonizáciu 
metodiky štátnej štatistiky s metodickými štandardami EÚ, inováciu a vývoj metodických 
postupov pri  štatistických zisťovaniach, vývoj modelov pre analýzy a prognózy a vývoj 
softvérových nástrojov podporujúcich zber, spracovanie a prezentáciu štatistických údajov. 
 
II.1.10 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR                 
 

V rezorte Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pôsobí jedna 
priamoriadená organizácia výskumu a vývoja, a to Slovenský metrologický ústav. 

P.č. Názov organizácie výskumu a vývoja Počet projektov Výška prostriedkov zo 
ŠR (v tis. Sk) 

1. Slovenský metrologický ústav  21 76 836 
Tab.11: Výška prostriedkov z rozpočtovej kapitoly ÚNMS SR poskytnutá organizáciám výskumu 
a vývoja v SR na výskumné riešenie problémov rezortu v roku 2008 
Zdroj: UNMS SR 

 
V závere roka 2007 schválila vláda SR materiál „Správa o doterajšom priebehu výstavby 
Cyklotrónového centra Slovenskej republiky a jeho aktuálnych problémoch“ (uznesením č. 
970/2007) a následne materiál „Identifikácia kľúčových problémov realizácie projektu 
Cyklotrónového centra Slovenskej republiky v krátkodobom horizonte a návrh ich riešenia.“ 
(uznesením vlády č. 1105/2007). Naplnenie úloh vyplývajúcich z týchto uznesení sa stalo 
jednou z priorít ÚNMS SR v roku 2008. 
 
Najdôležitejšou úlohou bolo pripraviť komplexný návrh riešenia realizácie projektu 
Cyklotrónového centra Slovenskej republiky (ďalej len „CC SR“) tak, aby mohlo byť na 
úrovni vlády SR prijaté zásadné a zmysluplné rozhodnutie o ďalšom smerovaní projektu. 
Vyššie uvedenými uzneseniami boli uložené najmä tieto hlavné úlohy: 
 
� prehodnotiť doterajší zámer využitia projektu CC SR, najmä jeho neukončených častí a 
definovať novú predstavu o jeho budúcom využití z hľadiska potrieb príslušných rezortov, 
� pripraviť odpočet stavu projektu z pohľadu stavebno-technického a ekonomického, ako aj 
identifikovať a vyhodnotiť právne záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku zo záverov 
prijatých na zasadnutiach zmiešaných a medzivládnych komisií Ruskej federácie a Slovenskej 
republiky, ako aj zo zmlúv týkajúcich sa projektu CC SR uzatvorených medzi ÚNMS SR ako 
investorom pavilónu „J“ a spoločnosťou ZAO Technomedexport ako zhotoviteľom stavby a 
dodávateľom technológie, 
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� zabezpečiť ochranu majetkových hodnôt, ktoré boli doteraz v súvislosti s projektom CC SR 
vytvorené a ktoré sa viažu k jeho stavebnej a technologickej časti a ochranu duševného 
vlastníctva viažuceho sa k projektu po dobu pozastavenia stavebných prác, dodávky 
a montáže technologických častí, 
� spracovať návrh využitia „Univerzitného vedecko-výskumné pracoviska s lineárnym 
urýchľovačom“ v Trenčíne. 
 
II.1.11 Úrad jadrového dozoru SR 
 
Úrad jadrového dozoru SR nemá žiadne priamo riadené organizácie výskumu a vývoja. 
 
P.č. Názov organizácie výskumu a vývoja Počet projektov Výška prostriedkov zo ŠR 

(v tis. Sk) 

1 VÚJE, a.s.  1 29 998 
Tab.12: Výška prostriedkov z rozpočtovej kapitoly ÚJD SR poskytnutá organizáciám výskumu 

a vývoja v SR na výskumné riešenie problémov rezortu v roku 2008 
 
 Prínosy projektov výskumu a vývoja podporovaných z rozpočtovej kapitoly ÚJD 

SR v roku 2008  
 

V období rokov 2008-2011 je riešená úloha: Jadrová bezpečnosť - výskumno-
vývojová podpora rozhodovania pri výkone dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, II. etapa 
s celkovými nákladmi 120 000 tis. Sk, z toho v roku 2008 to bolo 29 998 tis. Sk. Úloha 
pozostáva z radu čiastkových úloh zameraných na spracovanie koncepcií, metodík, návrhov 
opatrení, analýz a získanie prehľadov v oblasti riešenia jadrovej bezpečnosti a havarijnej 
pripravenosti vo svete. 

Získané výsledky sú využívané pre výkon činnosti ÚJD SR zmysle zákona NR SR č. 
541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (Atómový zákon) v znení neskorších 
predpisov, spracovávanie všeobecno-záväzných právnych predpisov a bezpečnostných 
návodov vydávaných ÚJD SR pre účely hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení 
v SR, vývoj analytických nástrojov na hodnotenie bezpečnosti jadrových zariadení, 
overovanie informácie predkladanej na ÚJD SR v rámci správnych konaní a zlepšenie 
havarijnej pripravenosti. 

 
II.1.12 Slovenská akadémia vied 
 

Slovenská akadémia vied (ďalej len ,,SAV“), ako rozpočtová organizácia, je 
samostatnou právnickou osobou so sídlom v Bratislave, ktorej činnosť sa riadi zákonom č. 
133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov. Činnosť SAV je 
zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. SAV vykonáva výskumnú 
činnosť prostredníctvom svojich 46 rozpočtových a 24 príspevkových organizácií. Výkonným 
orgánom je Predsedníctvo SAV. 

 
SAV sa úspešne prezentuje doma i vo svete výsledkami v základnom i aplikovanom 

výskume. Vydáva 54 vedeckých a odborných časopisov a 8 ročeniek.  
 

Kľúčovou úlohou SAV v roku 2008 bolo obstáť vo výzvach 2. 1. – Podpora sietí 
excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora 
nadregionálnej spolupráce a 4. 1. – Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja 
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ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji v programe štrukturálnych fondov, 
určených na zriadenie a rozvoj centier excelentnosti. Celkove bolo schválených 45 centier, 
z toho 17 v Bratislave a 28 v ostatných regiónoch. SAV má v Bratislave 6 centier a 19 
partnerstiev, v iných regiónoch 5 centier a 11 partnerstiev. Celkový počet centier v SAV, 
približne 25 % z celkového počtu na Slovensku, je o niečo vyšší ako podiel našej riešiteľskej 
kapacity na celoštátnej kapacite (18 %).  

  
Do kategórie centier excelentnosti patrí aj 7 centier podľa výzvy Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja, z ktorých SAV získala roku 2008 dve.  
 
V roku 2008 sa uskutočnila akreditácia špecializovaných a servisných pracovísk SAV. 

V porovnaní s vedeckými pracoviskami, akreditovanými roku 2007, ktoré bolo možné pri 
rešpektovaní stanovených kritérií porovnávať, bola táto akreditácia vzhľadom na rôznosť 
zamerania špecializovaných a servisných pracovísk komplikovanejšia. Všetky pracoviská boli 
kategorizované ako vyhovujúce a prijali sa opatrenia na skvalitnenie ich činnosti. 

  
V roku 2008 sa rozbehol 7. RP EÚ. SAV mala ku koncu roka 40 projektov 

schválených na financovanie, z toho 28 bolo už kontraktovaných. 
  
Zamestnanci SAV sa zapájajú do pedagogického procesu na vysokých školách. SAV 

školí vyše 600 doktorandov. V roku 2008 udelila Vedecká rada SAV 9 hodností DrSc. 
Skončil úspešný projekt Európskeho sociálneho fondu v celoživotnom vzdelávaní 
pracovníkov a projektové zdroje sa získali aj na podporu doktorandov. 

  
SAV zastrešuje činnosť 51 slovenských vedeckých spoločností. 
 

II.2 POROVNANIE PODPORY VÝSKUMU A VÝVOJA V SLOVENSKEJ 
REPUBLIKE Z JEDNOTLIVÝCH HLAVNÝCH ZDROJOV  PODPORY 

 
Úvod 
 
Medzi hlavné zdroje verejných financií, z ktorých bol v roku 2008 podporovaný výskum 
a vývoj na Slovensku, patria: 
 štátny rozpočet Slovenskej republiky,  
 prostriedky Európskej komisie na podporu rámcových programov (ďalej len „6. RP“ a 

„7.RP“). 
 štrukturálne fondy Európskej únie (ďalej len „EÚ“),  
 
Na Slovensku sú zo štátneho rozpočtu poskytované prostriedky na dva druhy podpory 
výskumu a vývoja, a to na: 

 inštitucionálne financovanie výskumu a vývoja, 
 účelové financovanie výskumu a vývoja (prostredníctvom verejnej súťaže).  
 

V rámci 6. RP a 7.RP bol formou verejnej súťaže vyhlásenej Európskou komisiou 
podporovaný výskum a vývoj aj slovenských organizácií výskumu a vývoja.  

 
Prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ boli v roku 2008 poskytované na podporu 
výskumu a vývoja prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) 
a prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“).  
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II.2.1 Podpora výskumu a vývoja poskytovaná zo štátneho rozpočtu 
 

Inštitucionálna podpora výskumu a vývoja v SR je poskytovaná v rozhodujúcej miere 
vysokým školám a SAV. Jednotlivým pracoviskám vysokých škôl a SAV je poskytovaná 
prostredníctvom  VEGA. V SAV sú ústavy financované prostredníctvom rozpočtu, časť 
prostriedkov rozpočtu SAV (okolo 5%) sa rozdeľuje prostredníctvom VEGA – bežné 
výdavky. Vysokým školám je poskytovaná podpora zo štátneho rozpočtu aj prostredníctvom 
KEGA. VEGA zabezpečuje jedno spoločné konkurenčné prostredie pre jednotlivé vysoké 
školy a ústavy SAV pre posudzovanie a výber ich projektov na poskytnutie podpory 
z inštitucionálnych prostriedkov vysokých škôl, osobitne pre vysoké školy 
a z inštitucionálnych prostriedkov SAV pre ústavy SAV. KEGA zabezpečuje jedno spoločné 
konkurenčné prostredie pre jednotlivé vysoké školy pre poskytnutie inštitucionálnych 
prostriedkov na kultúrno-edukačné granty. 

 
Účelová podpora výskumu a vývoja je poskytovaná prostredníctvom týchto rozhodujúcich 
foriem podpory: 

- Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“), 
- štátnych programov výskumu a vývoja (ďalej len „štátne programy“) 
- dotácií na výskum a vývoj poskytovanými z rozpočtových kapitol jednotlivých 

ústredných orgánov štátnej správy SR (úlohy výskumu a vývoja financované 
s podporou štátnej pomoci (minimálnej) na výskum a vývoj, úlohy obstarávané 
v súlade so zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní). 

Účelové prostriedky štátneho rozpočtu sú podľa zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja poskytované prostredníctvom verejnej súťaže. 

 
II.2.1.1 Inštitucionálna podpora výskumu a vývoja  
 
II.2.1.1.a GRANTOVÉ SCHÉMY – VEGA A KEGA – vysoké školy 

 
Inštitucionálne výdavky/rok 2004 2005 2006 2007 2008 
celkové  270 432 339 352 368 488 387 825 388 934  
poskytované cez VEGA 239 432 279 352 298 488 310 575 312 304 
poskytované cez KEGA   31 000   60 00   70 000   77 250    76 630  

Tab.13: Vývoj výšky inštitucionálnych prostriedkov poskytovaných vysokým školám z rozpočtovej 
kapitoly MŠ SR na výskum a vývoj a  za obdobie 2004 – 2008 (v tis. Sk) 
Zdroj: Ministerstvo školstva SR, Sekcia vysokých škôl  
 
P. č. Názov vysokej školy/názov fakulty  Počet projektov Výška prostriedkov zo 

ŠR (v tis. Sk) 
1. UK v Bratislave 485 70 247
2. UPJŠ v Košiciach 143 20 978
3. PU v Prešove 92 8 308
4. UCM v Trnave 19 1 302
5. UVL v Košiciach 56 11 711
6. UKF v Nitre 74 6 670
7. UMB v Banskej Bystrici 91 6 314
8. TVU v Trnave 50 5 085
9. STU v Bratislave 280 69 523
10. TU v Košiciach 219 37 061
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11. ŽU v Žiline 140 17 554
12. TUAD v Trenčíne 27 2 135
13. EU v Bratislave 86 8 485
14. SPU v Nitre 130 28 348
15. TU vo Zvolene 76 16 946
16. VŠMU v Bratislave 2 243
17. VŠVU v Bratislave 0 0
18. AU v Banskej Bystrici 0 0
19. KU v Ružomberku 14 1 076
20. UJS v Komárne 4 318
Spolu  1 988 312 304

Tab.14: Výška inštitucionálnych prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR získaná 
jednotlivými vysokými školami prostredníctvom VEGA v roku 2008 
Zdroj: Ministerstvo školstva SR, Sekcia vysokých škôl  

 
V roku 2008 bolo prostredníctvom VEGA na MŠ SR podporovaných 1 988 projektov 

z vysokých škôl. Priemerná výška prostriedkov pridelených na 1 projekt (bežné výdavky) 
z vysokých škôl bola 157 095 Sk. 
 
P. č. Názov skupiny odboru vedy a techniky Počet projektov Výška prostriedkov zo ŠR 

(v tis. Sk) 
1. prírodné vedy 377 63 013
2. technické vedy 501 101 057
3. lekárske vedy 230 35 216
4. pôdohospodárske vedy 257 59 861
5. spoločenské vedy 444 40 464
6. humanitné vedy 179 12 693
Spol
u 

 1 988 312 304

Tab.15: Členenie inštitucionálnych prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR 
získaných jednotlivými vysokými školami prostredníctvom VEGA v roku 2008 
podľa jednotlivých skupín odborov vedy a techniky 
Zdroj: Ministerstvo školstva SR, Sekcia vysokých škôl  

 
Na základe údajov z tabuliek najväčší počet projektov z vysokých škôl bolo cez VEGA 

v roku 2008 podporovaných v technických vedách a v spoločenských vedách. 
 

Okrem VEGA sú inštitucionálne prostriedky na vysoké školy rozdeľované aj 
prostredníctvom KEGA. Ministerstvo školstva SR prostredníctvom KEGA podporuje 
osobitné projekty zamerané na podporu vydávania učebníc pre pedagogické účely vysokých 
škôl, projekty z umeleckých disciplín, v ktorých poskytujú vzdelanie slovenské umelecké 
vysoké školy.  
 
P. č. Názov vysokej školy/názov fakulty Počet projektov Výška prostriedkov zo 

ŠR (v tis. Sk) 
1 AU v Banskej Bystrici 3 673 
2. EU v Bratislave 12 2 199 
3. KU v Ružomberku 16 2 534 
4. PU v Prešove 17 2 149 
5. SPU v Nitre 26 6 639 
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6. STU v Bratislave 28 8 601 
7. TUAD v Trenčíne 6 1 179 
8. TU v Košiciach 35 9 984 
9. TU vo Zvolene 12 3 389 
10. TVU v Trnave 10 2 510 
11. UCM v Trnave 6 667 
12. UJS v Komárne 1 861 
13. UK v Bratislave 37 6 399 
14. UKF v Nitre 44 7 755 
15. UMB v Banskej Bystrici 22 2 675 
16. UPJŠ v Košiciach 11 2 050 
17. UVL v Košiciach 13 3 123 
18. VŠMU v Bratislave 6 1 182 
19. VŠVU v Bratislave 10 3 049 
20. ŽU v Žiline 41 9 012 

Spolu   356 76 630 
Tab 16: Výška inštitucionálnych prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR získaná 
jednotlivými vysokými školami prostredníctvom KEGA v roku 2008 
Zdroj: Ministerstvo školstva SR, Sekcia vysokých škôl  

 
P. č. Tematická oblasť Počet 

projektov 
Výška prostriedkov zo 
ŠR (v tis. Sk) 

1. program rozvoja základného a stredného 
školstva – perspektívy 

55 8 458 

2. nové technológie vo výučbe 115 30 274 
3. obsahová integrácia a diverzifikácia 

vysokoškolského štúdia 
141 29 610 

4. rozvoj kultúry a umenia 45 8 288 
Spolu   356 76 630 

Tab 17: Členenie inštitucionálnych prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR 
získaných jednotlivými vysokými školami prostredníctvom KEGA v roku 2008 
podľa jednotlivých skupín odborov vedy a techniky 
Zdroj: Ministerstvo školstva SR, Sekcia vysokých škôl  

 
V roku 2008 bolo prostredníctvom KEGA na MŠ SR podporovaných 356 projektov 

z vysokých škôl. Priemerná výška prostriedkov pridelených na 1 projekt (bežné výdavky) 
z vysokých škôl bola 215 252 Sk. 
 

GRANTOVÉ SCHÉMY – VEGA  - Slovenská akadémia vied 
 

Inštitucionálne výdavky / rok 2004 2005 2006 2007 2008 
Celkové  1567780 1670304 1733099 1731858 1930421 
poskytované cez VEGA 50626 54901 64855 69709 78428 

Tab 18: Vývoj inštitucionálnych výdavkov (v tis. Sk) poskytovaných ústavom SAV z rozpočtovej 
kapitoly SAV za obdobie 2004 – 2008  
Zdroj: Slovenská akadémia vied 
 

P.č. Názov ústavu SAV Počet projektov Výška 
prostriedkov zo 

ŠR (v tis. Sk)
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1 Arborétum Mlyňany SAV 2 175
2 Archeologický ústav SAV 23 2716
3 Astronomický ústav SAV 10 1154
4 Botanický ústav SAV 21 2290
5 Ekonomický ústav SAV 5 946
6 Elektrotechnický ústav SAV 11 2622
7 Filozofický ústav SAV 8 659
8 Fyzikálny ústav SAV 26 2858
9 Geofyzikálny ústav SAV 11 959
10 Geografický ústav SAV 7 797
11 Geologický ústav SAV 15 1081
12 Historický ústav SAV 20 1906
13 Chemický ústav SAV 22 3627
14 Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 10 860
15 Kabinet divadla a filmu SAV 4 380
16 Kabinet výskumu sociálnej a biologickej 

komunikácie SAV 
6 298

17 Matematický ústav SAV 15 1302
18 Neurobiologický ústav SAV 11 1362
19 Neuroimunologický ústav SAV 8 1106
20 Parazitologický ústav SAV 13 2059
21 Prognostický ústav SAV 5 449
22 Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 6 345
23 Sociologický ústav SAV 7 594
24 Spoločenskovedný ústav SAV 6 381
25 Ústav anorganickej chémie SAV 10 2061
26 Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 12 1496
27 Ústav dejín umenia SAV 9 615
28 Ústav ekológie lesa SAV 12 1942
29 Ústav etnológie SAV 9 836
30 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV 15 2298
31 Ústav experimentálnej farmakológie SAV 9 902
32 Ústav experimentálnej fyziky SAV 24 3918
33 Ústav experimentálnej onkológie SAV 23 2859
34 Ústav experimentálnej psychológie SAV 6 601
35 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 15 2002
36 Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV 6 938
37 Ústav geotechniky SAV 17 1814
38 Ústav hudobnej vedy SAV 9 787
39 Ústav hydrológie SAV 10 1091
40 Ústav informatiky SAV 11 1993
41 Ústav krajinnej ekológie SAV 11 1614
42 Ústav materiálového výskumu SAV 16 1918
43 Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 9 1340
44 Ústav merania SAV 8 1546
45 Ústav molekulárnej biológie SAV 17 2415
46 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 12 1547
47 Ústav normálnej a patologickej fyziológie 

SAV 
12 1050
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48 Ústav orientalistiky SAV 2 176
49 Ústav politických vied SAV 4 268
50 Ústav polymérov SAV 13 2168
51 Ústav pre výskum srdca SAV 8 968
52 Ústav slovenskej literatúry SAV 12 289
53 Ústav svetovej literatúry SAV 4 454
54 Ústav stavebníctva a architektúry SAV 9 919
55 Ústav štátu a práva SAV 2 68
56 Ústav zoológie SAV  24 1778
57 Virologický ústav SAV 22 2831
Spolu  654 78428

Tab. 19: Výška inštitucionálnych prostriedkov z rozpočtovej kapitoly SAV získaná jednotlivými 
ústavmi SAV prostredníctvom VEGA v roku 2008 
Zdroj: Slovenská akadémia vied 
 
V roku 2008 bolo prostredníctvom VEGA v SAV podporovaných 654 projektov. 

Priemerná výška prostriedkov pridelených na 1 projekt (bežné výdavky) bola 119 920 Sk. 
 
P.č. Názov skupiny odboru vedy a 

techniky 
Počet 

projektov 
Výška prostriedkov zo 

ŠR (v tis. Sk)
 Prírodné vedy 216 26756
 Technické vedy 81 12152
 Lekárske vedy 108 13376
 Pôdohospodárske vedy 92 12516
 Spoločenské vedy 64 6321
 Humanitné vedy 93 7307
Spolu  654 78428
Tab. 20: Členenie inštitucionálnych prostriedkov rozpočtovej kapitoly SAV získaných 
jednotlivými ústavmi SAV prostredníctvom VEGA v roku 2008 podľa jednotlivých skupín 
odborov vedy a techniky 

  Zdroj: Slovenská akadémia vied 
 
Najviac inštitucionálnych prostriedkov rozdeľovaných na podporu výskumu a vývoja 

prostredníctvom VEGA v SAV je sústredených na podporu prírodných vied. Zodpovedá to aj 
rozdeleniu výskumných kapacít na Slovensku podľa jednotlivých skupín odborov vedy 
a techniky.  

 
Závery 
Prostredníctvom grantovej schémy VEGA rozdeľuje Ministerstvo školstva SR vysokým 
školám na podporu výskumu a vývoja všetky inštitucionálne prostriedky na výskum a vývoj.  
 
Vzhľadom na rozdielny objem výdavkov rozdeľovaných prostredníctvom VEGA z celkových 
inštitucionálnych prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR a rozpočtovej 
kapitoly SAV, môžeme konštatovať, že VEGA má rozhodujúci význam pre rozdeľovanie 
inštitucionálnych prostriedkov na podporu výskumu a vývoja na vysokých školách.  
Prostriedky poskytované prostredníctvom KEGA sú na Slovensku jediným zdrojom podpory 
projektov uvedeného zamerania. 
 
VEGA MŠ SR a SAV a KEGA MŠ SR sú interné grantové systémy, v rámci ktorých sa 
namiesto plošného prideľovania finančných prostriedkov na jednotlivé financované subjekty 
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uplatňuje ich prideľovanie na základe výsledkov hodnotenia a výberu konkrétnych projektov 
v podmienkach súťaže. Ich hodnotenie a výber na financovanie uskutočňujú príslušné 
odborné orgány týchto agentúr.  
 
II.2.1.2 Účelové financovanie výskumu a vývoja - grantové schémy 
 
II.2.1.2.1 GRANTOVÉ SCHÉMY – AGENTÚRA NA PODPORU VÝSKUMU  
A VÝVOJA 
 

Účelové financovanie výskumu a vývoja na Slovensku z prostriedkov štátneho 
rozpočtu prostredníctvom APVV sa v roku 2008 realizovalo poskytovaním podpory na 
projekty vybrané na základe verejnej súťaže vyhlásenej na všeobecné výzvy APVV a na 
programy APVV.  APVV  tiež z prostriedkov štátneho rozpočtu podporovala projekty 
bilaterálnych medzinárodných vedecko-technických spoluprác a tiež projekty Európskej 
nadácie pre vedu.     
 
II.2.1.2.1.a GRANTOVÁ SCHÉMA – VŠEOBECNÉ VÝZVY APVV 

 
Všeobecné výzvy predstavujú výzvy vyhlasované na predkladanie projektov 

v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky bez tematického obmedzenia. 
V rámci všeobecných výziev APVV bolo podporených celkovo 310 projektov. Výška 

poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu dosiahla celkovo 630 miliónov Sk, 
pričom výška spolufinancovania zo súkromných zdrojov je 71 miliónov Sk. 

 
Najväčší počet projektov (143) bolo podporovaných v sektore vysokých škôl. Najvyšší 

objem prostriedkov poskytla APVV sektoru vysokých škôl –287 603 tis. Sk, štátny sektor 
výskumu a vývoja získal prostredníctvom APVV 220 320 tis. Sk.   

 
Názov sektora výskumu 
a vývoja 

Počet 
projektov

Výška prostriedkov 
zo ŠR (v tis. Sk) 

Výška spolufinancovania 
zo súkromných zdrojov  
(v tis. Sk) 

sektor vysokých škôl 143 287 603 18  
štátny sektor VaV  111 220 320 3 861 
podnikateľský sektor VaV 42 106 197 48 199 
neziskový sektor VaV 14 15 876 582 
Spolu 310 629 995 70 696 
Tab.21: Výška prostriedkov ŠR poskytnutá organizáciám výskumu a vývoja v SR prostredníctvom 
všeobecných výziev APVV v roku 2008 a výška ich spolufinancovania zo súkromných zdrojov 
v členení podľa sektorov výskumu a vývoja (v tis. Sk) 
Zdroj: APVV 
 

 
P.č. Názov skupiny odboru 

vedy a techniky 
Počet 
projektov 

Výška 
prostriedkov 
zo ŠR  

Výška 
spolufinancovania zo 
súkromných zdrojov 

1.  Prírodné vedy 89 189 252 3 2510
2.  Technické vedy 122 265 758 66 601 
3.  Lekárske vedy 24 58 813 20 
4.  Pôdohospodárske vedy 39 57 370 577
5.  Spoločenské vedy 27 44 847 246 
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6.  Humanitné vedy 9 13 995 0
Spolu  310 629 995 70 696 

Tab.22: Výška prostriedkov štátneho rozpočtu získaných jednotlivými organizáciami výskumu 
a vývoja v SR prostredníctvom všeobecných výziev APVV v roku 2008 a výška ich spolufinancovania 
zo súkromných zdrojov v členení podľa skupín odborov vedy a techniky (v tis. Sk) 
Zdroj: APVV 
 
 
Závery 
 
Projekty vybrané na podporu APVV v rámci všeobecných výziev majú význam z dôvodu ich 
spolufinancovania zo súkromných zdrojov. Dokazuje to aj skutočnosť, že na celkových 
nákladoch na riešenie projektov organizáciami podnikateľského sektora výskumu a vývoja, sa 
súkromné zdroje podieľali významnou mierou.  
 
II.2.1.2.1.b GRANTOVÁ SCHÉMA – PROGRAMY APVV 
 
Informácie o počte podporených projektov a výške finančných zdrojov podľa jednotlivých 
programov APVV sú v nasledujúcich tabuľkách: 
 

Názov programu APVV VVCE 07: 
 

Program APVV „Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier 
excelentnosti“ poskytuje nástroj pre systematickú účelovú finančnú dotáciu na podporu a 
rozvoj excelentných výskumno-vzdelávacích pracovísk. Zámerom programu APVV je 
podporiť koncentráciu tímov excelentného výskumu, jeho integráciu so vzdelávaním a 
zapájanie najlepších výskumno-vzdelávacích pracovísk do európskeho výskumného a 
vzdelávacieho priestoru. Ďalším zámerom programu je prispieť k riešeniu problému 
nedostatku kvalitných vysokokvalifikovaných pracovníkov výskumu a vývoja najmä s 
ukončeným tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania pre potreby spoločenskej praxe 
a priemysel. 
 
Dátum vyhlásenia výzvy bol 17.10.2007, dátum ukončenia výzvy 17.12.2007, riešenie 
projektov prebieha od 1.7.2008 

 
V roku 2008 bolo z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých na riešenie 7 
projektov celkovo 50 miliónov Sk, pričom výška spolufinancovania projektov zo 
súkromných zdrojov dosiahla 1, 4 milióna Sk. 
 

 
P.č. Názov sektora výskumu a 

vývoja 
Počet 

projektov 
Výška 

prostriedkov zo 
ŠR 

Výška 
spolufinancovania 

zo súkromných 
zdrojov 

1. sektor vysokých škôl 5 40 549  1 050  
2. štátny sektor výskumu a 

vývoja 
2 9 205  325  

3. podnikateľský sektor 
výskumu a vývoja 

0 0 0 

4. neziskový sektor výskumu 0 0 0 
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a vývoja 
Spolu  7 49 754  1 375  

Tab.23 Výška prostriedkov štátneho rozpočtu získaných organizáciami výskumu a vývoja v 
SR prostredníctvom programu APVV v roku 2008 a výška jeho spolufinancovania zo 
súkromných zdrojov (v tis. Sk) v členení podľa sektorov výskumu a vývoja  

 
P.č. Názov skupiny odboru 

vedy a techniky 
Počet 

projektov 
Výška 

prostriedkov zo 
ŠR 

Výška 
spolufinancovania 

zo súkromných 
zdrojov 

1. Prírodné vedy 6 45 456  325  
2. Technické vedy 1 4 298  1 050  
3. Lekárske vedy 0 0 0 
4. Pôdohospodárske vedy 0 0 0 
5. Spoločenské vedy 0 0 0 
6. Humanitné vedy 0 0 0 

Spolu  7 49 754  1 375  
Tab.24: Výška prostriedkov štátneho rozpočtu získaných jednotlivými organizáciami 
výskumu a vývoja v SR prostredníctvom programu APVV v roku 2008 a výška jeho 
spolufinancovania zo súkromných zdrojov (v tis. Sk) v členení podľa skupín odborov vedy 
a techniky  
 
 
Názov programu APVV SUSPP 07: 

 
„Program Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím“. Cieľom 
programu je stimulovať výskumnú spoluprácu univerzitných pracovísk a ústavov SAV s 
praxou a podporovať investície zo súkromnej sféry do výskumu a vzdelávania. Program 
prispieva k rozvoju kľúčového partnerstva podnikateľského prostredia a služieb, najmä 
malých a stredných podnikov, akademických pracovísk a verejnej správy. Cieľom je 
stimulovať vznik Centier spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským, ktorých výskum je 
spolufinancovaný priemyslom. Centrum realizuje výskum, o ktorý má záujem priemysel i 
samotné centrum. Vytvorené Centrá obohatia existujúcu infraštruktúru výskumu univerzít, 
SAV a podnikateľských subjektov výskumu a vývoja, koncentrujú intelektuálny potenciál a 
podporia transfer špičkových technológií do priemyselnej praxe ako aj integráciu výskumu a 
vzdelávania. 
Dátum vyhlásenia výzvy bol 15.10.2007, dátum ukončenia výzvy bol 7.12.2007. Začiatok 
riešenia projektov je od 1.4.2008. 

 
V roku 2008 bolo z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých na riešenie 6  
projektov celkovo 1,8 milióna Sk, pričom výška spolufinancovania projektov zo 
súkromných zdrojov dosiahla 19 miliónov Sk. 

 
P.č. Názov sektora výskumu a 

vývoja 
Počet 

projektov 
Výška 

prostriedkov 
zo ŠR 

Výška 
spolufinancovani
a zo súkromných 

zdrojov 
1. sektor vysokých škôl 6 1 795  19 144  
2. štátny sektor výskumu a vývoja 0 0 0 
3. podnikateľský sektor výskumu a 0 0 0 
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vývoja 
4. neziskový sektor výskumu a 

vývoja 
0 0 0 

Spolu  6 1 795  19 144  
Tab. 25 Výška prostriedkov štátneho rozpočtu získaných organizáciami výskumu a vývoja v 
SR prostredníctvom programu APVV v roku 2008 a výška jeho spolufinancovania zo 
súkromných zdrojov (v tis. Sk) v členení podľa sektorov výskumu a vývoja  

 
.č. Názov skupiny odboru 

vedy a techniky 
Počet 

projektov 
Výška 

prostriedkov zo 
ŠR 

Výška 
spolufinancovania 

zo súkromných 
zdrojov 

1. Prírodné vedy 1 300  300  
2. Technické vedy 5 1 495  18 844  
3. Lekárske vedy 0 0 0 
4. Pôdohospodárske vedy 0 0 0 
5. Spoločenské vedy 0 0 0 
6. Humanitné vedy 0 0 0 

Spolu  6 1 795  19 144  
Tab.26: Výška prostriedkov štátneho rozpočtu získaných jednotlivými organizáciami 
výskumu a vývoja v SR prostredníctvom programu APVV v roku 2008 a výška jeho 
spolufinancovania zo súkromných zdrojov (v tis. Sk) v členení podľa skupín odborov vedy 
a techniky  
 
Názov programu APVV LPP : 

 
Program APVV „Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja 
a popularizácie vedy má nasledujúce ciele: 

 
V oblasti ľudského potenciálu najmä: 

 Vytvoriť podmienky pre kontinuálny rast zručností a vedomostí zamestnancov 
výskumu a vývoja po ukončení doktorandského štúdia a tým zvýšiť pridanú 
hodnotu využiteľnú pre  spoločnosť z investícií do tretieho stupňa univerzitného 
vzdelania 

 Stimulovať a podporiť excelentných školiteľov doktorandského štúdia 
 

    V oblasti popularizácie vedy najmä: 
 Priblížiť význam výskumu a vývoja širokej verejnosti, s osobitným dôrazom na 

mládež 
 Stimulovať vytvorenie strategických partnerstiev smerujúcich k vzdelávaniu k 

vede a podpore vedeckej kultúry medzi inštitúciami výskumu a vývoja v SR a 
školami v pôsobnosti regionálneho školstva v SR 

 Podporiť aktivizáciu talentovanej mládeže prostredníctvom regionálnych a 
národných súťaží a prehliadok 

 
V roku 2008 boli poskytnuté prostriedky na riešenie projektov, ktoré boli vybrané na 
základe výzvy k programu, ktorá bola vyhlásená v roku 2006 (ukončenie výzvy bolo 
16.6.2006, riešenie projektov začalo v roku 2006) ako aj výzvy z roku 2007 (ukončenie 
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výzvy 30.11.2007, riešenie projektov začalo v roku 2008). Tabuľky pre uvedené výzvy sú 
preto uvedené oddelene. 

 
APVV LPP 2006: 

 
V rámci programu Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácie 
vedy (výzva LPP 2006)  boli v roku 2008 poskytnuté na riešenie 119 projektov prostriedky zo 
štátneho rozpočtu vo výške celkovo 67 miliónov Sk.  
 

P.č. Názov sektora výskumu a 
vývoja 

Počet 
projektov 

Výška 
prostriedkov zo 

ŠR 

Výška 
spolufinancovania 

zo súkromných 
zdrojov 

1. sektor vysokých škôl 68 39 803  0 
2. štátny sektor výskumu a 

vývoja 
39 19 734  0 

3. podnikateľský sektor 
výskumu a vývoja 

1 907   0 

4. neziskový sektor výskumu 
a vývoja 

11 6 683  0 

Spolu  119 67 127 0 
Tab. 27 Výška prostriedkov štátneho rozpočtu získaných organizáciami výskumu a vývoja 
v SR prostredníctvom programu APVV v roku 2008 a výška jeho spolufinancovania zo 
súkromných zdrojov (v tis. Sk) v členení podľa sektorov výskumu a vývoja  

 
P.č. Názov skupiny odboru 

vedy a techniky 
Počet 

projektov 
Výška 

prostriedkov zo 
ŠR 

Výška 
spolufinancovania 

zo súkromných 
zdrojov 

1. Prírodné vedy 12  6 213  0 
2. Technické vedy 19 9 066  0 
3. Lekárske vedy 12 6 213  0 
4. Pôdohospodárske vedy 4 2 549  0 
5. Spoločenské vedy 4   1 629  0 
6. Humanitné vedy 1 0 0 
7. Vzdelávanie 5 1 241  0 
8. Popularizácia vedy 43 28 193  0 

Spolu  119 67 127  0 
Tab.28: Výška prostriedkov štátneho rozpočtu získaných jednotlivými organizáciami 
výskumu a vývoja v SR prostredníctvom programu APVV v roku 2008 a výška jeho 
spolufinancovania zo súkromných zdrojov (v tis. Sk) v členení podľa skupín odborov 
vedy a techniky  
 

APVV LPP 2007 
 
V rámci programu Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a 
popularizácie vedy (LPP 2007)  boli v roku 2008 poskytnuté na riešenie 55 projektov 
prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške celkovo 28 miliónov Sk. Výška 
spolufinancovania zo súkromných zdrojov dosiahla sumu  2 milióny Sk.  
Dátum vyhlásenia výzvy bol 1.10. 2007, dátum ukončenia výzvy bol 30.11. 2007. 
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P.č. Názov sektora výskumu a 

vývoja 
Počet 

projektov 
Výška 

prostriedkov zo 
ŠR 

Výška 
spolufinancovania 

zo súkromných 
zdrojov 

1. sektor vysokých škôl 25 13 562  282 
2. štátny sektor výskumu a 

vývoja 
23 9 780  0 

3. podnikateľský sektor 
výskumu a vývoja 

1 904   1 400 

4. neziskový sektor výskumu 
a vývoja 

6 3 778  337 

Spolu  55 27 120 2 019 
  Tab. 29 Výška prostriedkov štátneho rozpočtu získaných organizáciami výskumu a vývoja v 
SR prostredníctvom programu APVV v roku 2008 a výška jeho spolufinancovania zo 
súkromných zdrojov (v tis. Sk) v členení podľa sektorov výskumu a vývoja  

 
 
P.č. Názov skupiny odboru 

vedy a techniky 
Počet 

projektov 
Výška 

prostriedkov zo 
ŠR 

Výška 
spolufinancovania 

zo súkromných 
zdrojov 

1. Prírodné vedy 15 5 450 0 
2. Technické vedy 10 4 150 50 
3. Lekárske vedy 2 506 0 
4. Pôdohospodárske vedy 1 168 0 
5. Spoločenské vedy 0 0 0 
6. Humanitné vedy 0 0 0 
7. Popularizácia vedy 27  16 846 1 969 

Spolu  55 27 120 2 019 
Tab.30: Výška prostriedkov štátneho rozpočtu získaných jednotlivými organizáciami 
výskumu a vývoja v SR prostredníctvom programu APVV v roku 2008 a výška jeho 
spolufinancovania zo súkromných zdrojov (v tis. Sk) v členení podľa skupín odborov 
vedy a techniky  

 
Názov programu APVV VMSP 07: 

 
Program podpory výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (VMSP) je 
program APVV, zameraný na podporu výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch, 
orientovaný na inovácie. Cieľom programu je stimulácia inovácií v malých a stredných 
podnikoch prostredníctvom podpory ich vlastného výskumu a vývoja alebo transferu takýchto 
riešení z organizácií výskumu a vývoja. Program umožňuje využiť vlastný potenciál malých 
a stredných firiem, alebo spoluprácu s výskumnými organizáciami, pre zvýšenie pridanej 
hodnoty ich procesov, produktov resp. služieb, a tým zvýšiť aj ich konkurencieschopnosť. 
 
V roku 2008 bol na riešenie 63 projektov poskytnutých zo štátneho rozpočtu celkovo 
95,5 milióna Sk. Výška spolufinancovania zo súkromných zdrojov dosiahla 77 miliónov 
Sk. 
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P.č. Názov sektora výskumu a 

vývoja 
Počet 

projektov 
Výška 

prostriedkov zo 
ŠR 

Výška 
spolufinancovania 

zo súkromných 
zdrojov 

1. sektor vysokých škôl 0 0 0 
2. štátny sektor výskumu a 

vývoja 
3 7 768  5 183  

3. podnikateľský sektor 
výskumu a vývoja 

59 87 274  71 685  

4. neziskový sektor výskumu 
a vývoja 

1 492  167  

Spolu  63 95 534  77 035 
Tab. 31 Výška prostriedkov štátneho rozpočtu získaných organizáciami výskumu a vývoja 
v SR prostredníctvom programu APVV v roku 2008 a výška jeho spolufinancovania zo 
súkromných zdrojov (v tis. Sk) v členení podľa sektorov výskumu a vývoja  
 
P.č. Názov skupiny odboru 

vedy a techniky 
Počet 

projektov 
Výška 

prostriedkov zo 
ŠR 

Výška 
spolufinancovania 

zo súkromných 
zdrojov 

1. Prírodné vedy 8 14 297  8 008  
2. Technické vedy 50 71 471  64 114 
3. Lekárske vedy 3 5 497  2 366  
4. Pôdohospodárske vedy 2 4 269  2 547  
5. Spoločenské vedy 0 0 0 
6. Humanitné vedy 0 0 0 

Spolu  63 95 534  77 035 
Tab.32: Výška prostriedkov štátneho rozpočtu získaných jednotlivými organizáciami 
výskumu a vývoja v SR prostredníctvom programu APVV v roku 2008 a výška jeho 
spolufinancovania zo súkromných zdrojov (v tis. Sk) v členení podľa skupín odborov 
vedy a techniky  

 
 

Program APVV PP7RP 
 
Názov programu APVV:  „Podpora prípravy projektov 7. rámcového programu 
výskumu  a vývoja na roky 2007 – 2013 (PP7RP). 
 
Hlavným cieľom programu je zvýšiť účasť slovenských subjektov v 7. RP predovšetkým 
prostredníctvom podpory prípravy projektov výskumu a vývoja aktívnou účasťou 
slovenských pracovníkov výskumu a vývoja na koordinácii a riešení výskumných projektov. 
Predmetom podpory je refundovanie nákladov na prípravu návrhov výskumných projektov 
7.RP, ak žiadateľ je koordinátor projektu alebo člen riešiteľského konzorcia. 
 
Podpora sa týka len výskumných projektov v rámci špecifických programov Spolupráca 
(Cooperation), Myšlienky (Ideas), Ľudia (People) a Kapacity (Capacities) ako sú projekty 
spolupráce (veľké integrované projekty spolupráce - Large Scale Integrating Projects, 
malé/stredné špecificky orientované projekty - Small or Medium Scale Focused Projects), 
siete excelentnosti (Networks of Excellence), výskumné projekty v prospech špecifických 
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skupín (Research for the benefit of specific groups in particular SMEs) a iné typy 
výskumných projektov (napr. Marie Curie Initial Training Networks). 
 
V rámci programu bolo podporených 59 projektov. Zo štátneho rozpočtu boli 
poskytnuté prostriedky vo výške 6,2 milióna Sk. 

 
P.č. Názov sektora výskumu a 

vývoja 
Počet 
projektov 

Výška 
prostriedkov zo 
ŠR  

Výška 
spolufinancovania 
zo súkromných 
zdrojov   

 sektor vysokých škôl 11 1 175 0 
 štátny sektor výskumu a 

vývoja 
19 1 676 0 

 podnikateľský sektor 
výskumu a vývoja 

29 3 341 0 

 neziskový sektor výskumu 
a vývoja 

  0 

Spolu  59 6 192 0 
Tab.33 Výška prostriedkov štátneho rozpočtu získaných organizáciami výskumu a vývoja 
v SR prostredníctvom programu APVV v roku 2008 a výška jeho spolufinancovania zo 
súkromných zdrojov (v tis. Sk) v členení podľa sektorov výskumu a vývoja  
 

 
II.2.1.2.2 GRANTOVÁ SCHÉMA – ŠTÁTNE PROGRAMY VÝSKUMU A VÝVOJA 
 
Osobitnou formou úloh výskumu a vývoja sú štátne programy výskumu a vývoja, ktorých 
úlohou je riešiť kľúčové problémy rozvoja a napĺňania potrieb spoločnosti. V roku 2008 
pokračovalo v rámci grantovej schémy „Štátne programy výskumu a vývoja“ riešenie 5 
projektov v rámci dvoch štátnych programov s nákladmi vo výške 55 230 tis. Sk zo štátneho 
rozpočtu a vo výške 12 400 tis. Sk zo súkromných zdrojov. 
 
Názov ŠP VaV Názov organizácie VaV PP Výška P zo ŠR (v 

tis. Sk) 
Výška SF zo SZ 
(v tis. Sk) 

AORS STU Bratislava 1 18 700 1000
Spoločenskovedný ústav SAV 1 4 530 0

KRP a EVI 
VaV 

STU Bratislava 2 24 000 11000
Virologický ústav SAV 1 8 000 400

SPOLU  5 55 230 12400
Skratky: ŠP VaV – štátny program výskumu a vývoja, AO RS – Aktuálne otázky rozvoja 
spoločnosti, KRP a EVIVaV – Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry 
výskumu a vývoja, VaV – výskum a vývoj, PP – počet projektov, Výška P zo ŠR – výška 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu, Výška SF zo SZ – výška spolufinancovania zo súkromných 
zdrojov , STU – Slovenská technická univerzita,    
Tab.34: Prehľad organizácií výskumu a vývoja, ktoré sú zodpovednými riešiteľmi projektov 
podporovaných v roku 2008 zo štátnych programov výskumu a vývoja 
Zdroj: Ministerstvo školstva SR 
 
Na základe tabuľky č. 34 môžeme konštatovať, že najviac projektov (3) v rámci štátnych 
programov riešila STU v Bratislave. Najvyššia suma prostriedkov štátneho rozpočtu bola 
poskytnutá organizáciám sektora vysokých škôl, a to vo výške  42 700 tis. Sk. 
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Názov sektora výskumu 

a vývoja 

Počet 
projektov 

výška 
prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu  

výška 
spolufinancovania 
zo súkr .zdrojov  

sektor vysokých škôl 3 42 700 12 000
štátny sektor VaV 2 12 530 400
podnikateľský sektor VaV 0 0 0
neziskový sektor VaV 0 0 0
SPOLU 5 55 230 12 400
Tab.35: Výška prostriedkov štátneho rozpočtu (v tis. Sk) poskytnutých jednotlivým organizáciám 
výskumu a vývoja v SR zo štátnych programov výskumu a vývoja v roku 2008 a výška 
spolufinancovania zo súkromných zdrojov (v tis. Sk) v členení podľa sektorov výskumu a vývoja  
Zdroj: Ministerstvo školstva SR 

 
Názov skupiny odboru vedy a 
techniky 

Počet 
projektov 

Výška prostriedkov 
zo ŠR (v tis. Sk) 

Výška 
spolufinancovania 
zo súkromných 
zdrojov  (v tis. Sk) 

Prírodné vedy 2 22 000 6 400
Technické vedy 1 10 000 5 000
Lekárske vedy 0 0 0
Pôdohospodárske vedy 0 0 0
Spoločenské vedy 2 23 230 1 000
Humanitné vedy 0 0 0
SPOLU 5 55 230 12 400

Tab.36: Výška prostriedkov štátneho rozpočtu získaných jednotlivými organizáciami výskumu 
a vývoja zo štátnych programov výskumu a vývoja v roku 2008 a výška spolufinancovania zo 
súkromných zdrojov v členení podľa skupín odborov vedy a techniky 
 
Závery 
Štátne programy plnia dôležitú úlohu pri požiadavkách štátu na zabezpečenie hospodárskeho 
a spoločenského rozvoja Slovenska tak, ako je to aj v ostatných členských krajinách EÚ. 
V niektorých členských krajinách EÚ je pre zvýšenie ich vplyvu na rozvoj krajiny 
zabezpečené, aby boli komplementárne podporované aj zo štrukturálnych fondov EÚ.  
 
II.2.1.2.3 GRANTOVÁ SCHÉMA – BILATERÁLNA MEDZINÁRODNÁ VEDECKO- 

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA 
 
APVV v roku 2008 pokračovala vo financovaní projektov, ktoré vyplynuli z dvojstrannej 
spolupráce Slovenska s krajinami, s ktorými SR uzatvorila dohody o spolupráci v oblasti vedy 
a techniky. V roku 2008 bolo podporených 141 projektov dvojstrannej medzinárodnej 
vedecko-technickej spolupráce vo výške 9704 tis. Sk zo štátneho rozpočtu. Bližšie informácie 
o jednotlivých typoch dvojstrannej spolupráce poskytuje nasledujúca tabuľka. 
  

Názov bilatelárnej 
vedecko-technickej spolupráce

Počet podporených projektov Výška podpory 
v tis. Sk 

  

Slovensko - bulharská 11 781 

Slovensko - česká 42 1 918 

Slovensko - čínska 13 1 560 
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Slovensko - francúzska 11 862 

Slovensko - juhoafrická 7 916 

Slovensko - maďarská 20 844 

Slovensko - rakúska 1 86 

Slovensko - ruská 11 871 

Slovensko - srbská 13 900 

Slovensko - ukrajinská 12 966 

Spolu 141  9 704 
   
   

Tab.37: Výška prostriedkov štátneho rozpočtu vynaložených na bilatelárnu vedecko-technickú 
spoluprácu  v roku 2008  
Zdroj: APVV 
 
II.2.2 GRANTOVÉ SCHÉMY -  MEDZINÁRODNEJ VEDECKO – TECHNICKEJ 

SPOLUPRÁCE ZO ZDROJOV EK 
 
II.2.2.1 GRANTOVÁ SCHÉMA – RÁMCOVÉ PROGRAMY EÚ  
 
7.rámcový program ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity (ďalej len „7. 
RP“) je hlavný nástroj EÚ pre financovanie výskumu v Európe na roky 2007-2013. Rozpočet 
podpory zo 7.RP na nasledujúcich sedem rokov je 50,5 miliardy eur pre 7.RP (ES) a rozpočet 
pre 7. RP (EURATOM) je ďalších 2,7 miliardy eur na päť rokov. 7.RP je navrhnutý ako 
reakcia pre potreby Európy v oblasti rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti. 
22.decembra 2006 boli vyhlásené prvé výzvy 7.RP 
 
7.RP podporuje výskum vo vybraných prioritných oblastiach – cieľom je etablovať alebo 
udržať postavenie EÚ ako svetového lídra v týchto sektoroch.  
 
7.RP zahŕňa niekoľko špecifických programov: 

 Spolupráca - Spolupráca vo výskume 
 Myšlienky- Európska rada pre výskum 
 Ľudia - Ľudský potenciál, akcie Marie Curie 
 Kapacity - Výskumné kapacity 
 Spojené výskumné centrum (JRC) - Nejadrové akcie JRC 
                                                                  - Činnosti JRC v oblasti jadrovej energie  
 Jadrový výskum EURATOM - Výskum energie jadrovej syntézy 

                                                         - Jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením 
 

P.č. Názov organizácie výskumu a vývoja  Počet 
projektov1

Výška prostriedkov v 
tis. eur2    

1. Agentúra na podporu výskumu a vývoja 2 17,192
2. Ardaco, a.s. 3 1 906,130
3. BIC BRATISLAVA, spol. s r.o. 1 49,720
4. Clinical Research Associates & Consultants 1 60,000
5. Corinex Communications a.s. 1 146,728
6. Energetické centrum Bratislava 1 50,055
7. HAMELN RDS a.s. 1 318,450
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8. HIGHCHEM s.r.o. 1 73,800
9. I-Europa, s.r.o. 1 11,750
10. Inštitút pre verejné otázky 1 14,743
11. Inštitút pre výskum práce a rodiny 1 90,244
12. Intersoft, a.s. 1 158,400
13. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, 

a. s. (BTS) 
1 15,500

14. Medmark s.r.o. 2 1 086,100
15. MEROCO a.s. 1 29,700
16. Mesto Trnava 1 20,295
17. Ministerstvo vnútra SR 1 75,000
18. Národná agentúra pre rozvoj malého a 

stredného podnikania 
1 5,776

19. SAE - Automation, s.r.o. 1 125,400
20. SAIA, n. o. 1 13,269
21. Slovenská akadémia vied 25 3 500,310
22. Slovenský hydrometeorologický ústav 1 80,036
23. Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 82,860
24. Slovenské centrum poľnohospodárskeho 

výskumu 
1 133,366

25. Smartrends, s.r.o. 1 851,460
26. SOLUZIONA, a.s. 1 400,000
27. Slovenská organizácia pre výskumné 

a vývojové aktivity 
1 31,174

28. Slovenská poľnohospodárska univerzita v 
Nitre 

1 89,648

29. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 342,830
30. SYNKOLA, s.r.o. 1 245,111
31. Slovenská zdravotnícka univerzita v 

Bratislave  
3 447,402

32. TEN SLOVAKIA, s.r.o. 1 20,295
33. Technická univerzita v Košiciach 5 692,945
34. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 46,400
35. Univerzita Komenského v Bratislave 6 580,460
36. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 -
37. Úrad verejného zdravotníctva SR 1 116,838
38. Výskumný ústav ekonomiky 

poľnohospodárstva a potravinárstva 
1 -

39. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany 
pôdy 

1 65,925

40. Vysokošpecializovaný odborný ústav 
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 

1 48,000

41. Združenie BITERAP 1 208,762
42. Združenie Maxa Reinhardta 1 62,327
43. ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. 1 -
44. Žilinský samosprávny kraj 1 20,295
45. Žilinská univerzita v Žiline 5 410,296
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Tab.38 Výška prostriedkov získaných jednotlivými slovenskými organizáciami výskumu 
a vývoja zo 7. RP do 31. 12. 2008 
1 Projekty s dátumom začatia do 31.12.2008 
2 Požadovaný finančný príspevok EK pre žiadateľa (informácia o výške získaných 
prostriedkov nie je k dispozícii); Zdroj: Databáza Európskej komisie 

 
P.č. Názov programového smeru 7.RP Počet 

projektov1
Výška prostriedkov v 
tis. eur2 

 Spolupráca – z toho: 52 11 569,841
  Zdravie 5 1 272,445
  Potraviny, poľnohospodárstvo, rybolov a 

biotechnológia 
4 408,734

  Informačné a komunikačné technológie 15 3 709,137
  Nanoveda, nanotechnológie, materiály 

a nové výrobné technológie 
8 1 360,816

  Energetika 3 162,615
  Životné prostredie (vrátane klimatických 

zmien) 
5 881,359

  Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) 5 540,501
  Socioekonómia a spoločenské vedy 3 207,680
  Vesmír 1 17,192
  Bezpečnosť 3 3 009,362
 Myšlienky 0 0
 Ľudia 6 74,129
 Kapacity – z toho: 15 1 043,470
  Výskumné infraštruktúry 9 460,690
  Výskum v prospech malých a stredných 

podnikov 
1 5,776

  Regióny znalostí, Výskumný potenciál 3 444,732
  Veda a spoločnosť 2 132,272
  Špecifické činnosti v rámci 

medzinárodnej spolupráce 
0 0

 Jadrový výskum – z toho: 1 57,552
  Výskum energie jadrovej syntézy (ITER) 0 0
  Jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením 1 57,552
Spolu 7. RP 74 12 744,992
Tab.39  Výška prostriedkov získaných slovenskými organizáciami výskumu a vývoja zo 
7. RP do 31. 12. 2008 podľa jednotlivých programových  smerov 7.RP 
Zdroj: APVV 
1 Projekty s dátumom začatia do 31.12.2008 
2 Požadovaný finančný príspevok EK pre žiadateľa (informácia o výške získaných 
prostriedkov nie je k dispozícii); Zdroj: Databáza Európskej komisie 

 
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. RP. 
 
Cieľom tejto výzvy je podporiť aktívnu účasť slovenských špičkových pracovníkov a 
kolektívov výskumu a vývoja v 7. RP prostredníctvom dofinancovania nákladov potrebných 
na realizáciu návrhov projektov 7.RP, ktoré získali finančnú podporu od Európskej komisie. 
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Dofinancovanie sa zameriava na podporu účasti slovenských subjektov v dvoch typoch 
projektov: „projekty spolupráce“ (Collaborative Projects) a projekty „siete excelentnosti“ 
(Networks of Excellence). 

 
P.č. Názov organizácie výskumu a vývoja Počet 

projektov 
Výška prostriedkov v 
tis. Sk 

 Ústav informatiky SAV, Bratislava 3 4 660
 Ústav experimentálnej endokrinológie 

SAV 
1 889

  
Tab. 40 Výška podpory zo štátneho rozpočtu na projekty DO7RP v roku 2008  
Zdroj: APVV 

 
Závery 
 
Účasť slovenských organizácií výskumu a vývoja v medzinárodnej vedecko-technickej 
spolupráci je slabou stránkou slovenského výskumu a vývoja. Je dôležité zlepšiť 
informovanosť o rámcových programoch a administratívno-technickú pomoc pre slovenské 
organizácie pri príprave projektov. 
 
II.2.2.2 GRANTOVÉ SCHÉMY  -  EURÓPSKA NADÁCIA PRE VEDU, COST A EUREKA 

 
Z prostriedkov  štátneho rozpočtu sú podporované aj projekty vybrané Európskou nadáciou 
pre vedu, ktorej členom sa Slovensko stalo v roku 2005. Európska nadácia pre vedu je 
európske združenie výskumných organizácií, ktoré svojimi aktivitami podporuje spoluprácu 
v oblasti základného výskumu na európskej úrovni a snaží sa o jednotné posudzovanie 
projektov základného výskumu. Prehľad o aktivitách, v ktorých získali prostriedky aj 
slovenské organizácie výskumu a vývoja sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 
Aktivita Názov organizácie výskumu a vývoja Počet projektov  Výška prostriedkov 

v tis. Sk 
Research 
Networking 
Programmes 

_____ 10 699

Eurocores FMFI UK 1 1139
 FÚ SAV 1 1000

 Prif UK 2 1890
 ÚMB SAV 1 879

Spolu  15 5607
 
Tab:41 Výška podpory zo štátneho rozpočtu na projekty v rámci aktivít Európskej nadácie pre 
vedu (European Science Foundation) v roku 2008  
Zdroj: APVV 
 

COST 
 

COST predstavuje európsku mnohostrannú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja so 
zameraním na základnýa aplikovaný výskum, ktorý koordinuje formou tzv. akcií, teda 
výskumných programov. 
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P.č. Názov organizácie výskumu a vývoja Počet 

projektov 
Výška prostriedkov 
(v tis. Sk) 

 Ústav materiálového výskumu SAV,  
Košice 

2 1 300

 Fyzikálny ústav SAV Bratislava 1 465
 Chemický ústav SAV,  Bratislava 1 848
 Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie STU,  Bratislava 
1 495

 Elektrotechnická fakulta ŽU,  Žilina 1 167
 Fakulta humanitných a prírodných vied 

PU,  Prešov 
1 340

 Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre 

1 663

 Výskumný ústav zváračský – 
Priemyselný Inštitút SR,  Bratislava 

1 858

 Výskumný ústav potravinársky,  
Bratislava 

1 1 010

Spolu  10 6 146
Tab. 42 Výška podpory zo štátneho rozpočtu na projekty COST v roku 2008 

      Zdroj: APVV 
 
 
EUREKA 
 
EUREKA je európska iniciatíva, ktorá sa zameriava na podporu projektov v oblasti výskumu 
a vývoja vykonávaného podnikmi s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu vo svetovom meradle. 
 

 
P.č. Názov organizácie výskumu a vývoja Počet 

projektov 
Výška prostriedkov v 
tis. Sk 

 Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie STU,  Bratislava 

1 1 200

 BIOVETA SK, spol. s.r.o.  1 494
 Phostec s.r.o. 1 697
Spolu  3 2 391
Tab. 43 Výška podpory zo štátneho rozpočtu na projekty EUREKA v roku 2008  
Zdroj: APVV 

 
 

 
P.č. Názov organizácie výskumu a vývoja Počet 

projektov 
Výška prostriedkov v 
tis. Sk 

 Ústav polymérov SAV 1 486
 Ústav merania SAV, Bratislava 1 392
 Fyzikálny ústav SAV, Bratislava 1 500
 Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava 1 544
 Ústav informatiky SAV, Bratislava 2 628
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 Botanický ústav SAV, Bratislava 1 475
 Parazitologický ústav SAV, Košice 1 559
 Ústav anorganickej chémie SAV, 

Bratislava 
1 566

 Stavebná fakulta STU Bratislava 1 373
 Farmaceutická fakulta UK, Bratislava 1 490
 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 1 583
 Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice 2 1 150
 Fakulta elektrotechniky a informatiky 

TUKE, Košice 
1 598

 Ekonomická fakulta TUKE, Košice 1 738
 Medzinárodné laserové centrum,  

Bratislava 
1 500

Spolu  17 8 582
 

Tab.44 Výška podpory zo štátneho rozpočtu na projekty 6. RP v roku 2008  
 
 
 
II.2.3.1  GRANTOVÉ SCHÉMY – ŠTRUKTURÁLNE FONDY EURÓPSKEJ ÚNIE  
 
 
Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán podporuje projekty na rozvoj ľudských zdrojov 
v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom dvoch programových dokumentov týkajúcich sa 
programového obdobia 2007-2013 (Operačný program Vzdelávanie a Operačný program 
Výskum a vývoj). V skrátenom programovom období po vstupe SR do Európskej únie bolo 
možné v rámci Ministerstva školstva SR čerpať zo štrukturálnych fondov len finančné 
prostriedky z Európskeho sociálneho fondu. Od r. 2007 je možné čerpať aj zdroje 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Materiál poskytuje prehľad relevantných opatrení 
týchto programových dokumentov a aktuálny stav ich realizácie k 31.12.2008. 
 

Programové obdobie 2007-2013 
 
 
V programovom období 2007-2013 plní Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
prostredníctvom sekcie európskych záležitostí a sekcie ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ 
úlohy  riadiaceho orgánu pre Operačný program Vzdelávanie, riadiaceho orgánu pre 
Operačný program Výskum a vývoj a úlohu platobnej jednotky. Riadiaci orgán 
zodpovedá za efektívne a správne riadenie pomoci z príslušného štrukturálneho fondu EÚ, 
pričom zabezpečuje súlad s pravidlami stanovenými v legislatíve ES/EÚ a SR. To znamená, 
že MŠ SR riadi finančnú podporu zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom uvedených 
operačných programov. 
 
Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre oba operačné programy je 
Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, štátna rozpočtová organizácia zriadená k 1. 
januáru 2007. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť proces implementácie pomoci zo 
štrukturálnych fondov EÚ (prijímanie, hodnotenie, finančné riadenie a monitorovanie 
projektov) v programovom období 2007-2013 tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s 
harmonogramom, a aby finančné prostriedky určené na programové obdobie 2007-2013 boli 
vyčerpané v maximálnej možnej miere. 
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Európsky sociálny fond: Operačný program Vzdelávanie 
 
Operačný program Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) bol oficiálne schválený rozhodnutím 
Komisie č. K(2007) 5476 zo 7. novembra 2007, ktorým sa prijíma OPV pre pomoc 
Spoločenstva z Európskeho sociálneho fondu v rámci konvergenčného cieľa a cieľa 
regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti v Slovenskej republike.  
 
Na realizáciu OPV boli schválené finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu 
v celkovej výške 617 801 578 EUR. Spolu s národnými zdrojmi bude môcť SR v oblasti 
vzdelávania čerpať do roku 2013 finančnú pomoc v hodnote viac ako 726,8 milióna eur.  
 
Globálnym cieľom OPV je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR 
prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. 
OPV sa zameriava na podporu rozvoja systému vzdelávania smerom k nadobudnutiu 
základných zručností a kľúčových kompetencií potrebných vo vedomostnej ekonomike a pre 
trh práce. Podpora v rámci OPV sa bude realizovať prostredníctvom nasledovných prioritných 
osí: 

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov 
3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 
4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj 
5. Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia 

 
V programovom období 2007-2013 bude možné v rámci tohto programového dokumentu 
čerpať prostriedky na prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania potrebám vedomostnej 
spoločnosti, podporu princípu kultúry kvality na VŠ, zvyšovanie kvality a rozvoj ľudských 
zdrojov vo výskume a vývoji ako aj na podporu spolupráce medzi VŠ, organizáciami 
výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni 
prostredníctvom opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja 
vedomostnej spoločnosti (celková alokácia 129 411 765,- EUR). Pre Bratislavský kraj je na 
tento účel určené opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja 
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania (celková alokácia 11 
974 119,- EUR). V roku 2008 sa zatiaľ nerealizoval žiadny projekt v rámci vyššie uvedených 
opatrení v rámci OPV. 
 
 
Opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti  
 
Cieľom opatrenia 1.2 je „podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských 
zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu VŠ na aktuálne 
a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti“. OPV napĺňa strategický cieľ NSRR 
prostredníctvom prispôsobovania existujúcich a zavádzania nových študijných odborov, 
podporou investícií do ľudských zdrojov a spolupráce vedeckovýskumného sektora s 
privátnym sektorom. Bude sa podporovať vedecké vzdelávanie a transfer know - how 
a výsledkov výskumno-vývojovej činnosti medzi VŠ, inštitúciami výskumu a vývoja 
a podnikmi.  
 
Špecifické ciele 

1. Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti 
2. Podporovať princíp kultúry kvality na VŠ 



 49

3. Zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo výskume a vývoji 
4. Podporiť spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným 

sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni 
 
Rámcové aktivity: 
1.2.1 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných 

programov VŠ vrátane podpory kariérového poradenstva  
1.2.2 Zefektívnenie správy a manažmentu VŠ  
1.2.3 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji  
1.2.4  Podpora aktívnej spolupráce VŠ a súkromného sektora pri tvorbe nových 

študijných odborov a programov a pri procese výučby  
1.2.5 Zvýšenie zapojenia VŠ a ostatných organizácií výskumu a vývoja do medzinárodnej 

spolupráce a sietí vývoja a inovácií  
 
 
Opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom 
rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania 
 
Cieľ opatrenia 4.2 zvyšovať kvalitu a prispôsobovať obsah vysokoškolského vzdelávania, 
podporovať výskum a vývoj a rozvíjať efektívny systém CŽV a CŽP v súlade s aktuálnymi 
a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti. Cieľom posilnenia 
výskumných, vývojových a inovačných aktivít je podporiť vyvážený rozvoj a vyššiu 
konkurencieschopnosť bratislavského kraja.  
 
 
Špecifické ciele  

1. Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti  
2. Zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo výskume a vývoji  
3. Podporiť spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným 

sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni  
4. Zvyšovať kvalitu programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania, vrátane vytvorenia 

systému kompatibility a priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho 
a informálneho vzdelávania a zvyšovať podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva 
participujúceho na programoch ďalšieho vzdelávania  

 
Rámcové aktivity 
4.2.1 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných 

programov VŠ vrátane podpory aktívnej spolupráce VŠ a súkromného sektora pri 
tvorbe nových študijných odborov a programov a pri procese výučby, ako aj 
zefektívnenie správy a manažmentu VŠ (špecifické ciele 1, 3) 

4.2.2 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji (špecifický cieľ 2)   
4.2.3 Zvýšenie zapojenia VŠ a ostatných organizácií výskumu a vývoja do medzinárodnej 

spolupráce a sietí vývoja a inovácií (špecifický cieľ 3) 
4.2.4 Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania vrátane podpory diverzifikácie foriem 

financovania ďalšieho vzdelávania, rozvoja kľúčových kompetencií prostredníctvom 
ďalšieho vzdelávania a zlepšenia priechodnosti medzi sektormi formálneho, 
neformálneho a informálneho vzdelávania (špecifický cieľ 4) 
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Operačný program Výskum a vývoj 
 
Operačný program Výskum a vývoj bol oficiálne schválený rozhodnutím Komisie zo 28. 
novembra 2007. Na realizáciu operačného programu boli schválené finančné prostriedky 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovej výške 1,4 mld. Eur. 
 
Operačný program Výskum a vývoj ponúka príležitosť na získanie finančných prostriedkov 
na obnovu a vybudovanie technickej infraštruktúry potrebnej pre výskumno-vývojové 
aktivity, prenos vedeckých poznatkov a technológií do praxe, ako aj zlepšenie podmienok 
vzdelávacieho procesu na vysokých školách. 
 
Globálnym cieľom Operačného programu Výskum a vývoj je modernizácia a zefektívnenie 
systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby 
prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych 
disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe 
nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých 
školách. 
 
Podpora v rámci operačného programu sa bude realizovať prostredníctvom nasledovných 
prioritných osí: 
Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja 
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja 
Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl 
Prioritná os 6 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia 
Prioritná os 7 Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
 
5.1 Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja 
 
Špecifický cieľ 1: 
Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v rokoch 2007- 
2013 s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s 
výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej 
praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. 
 
5.1.1 Opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja 
Špecifický cieľ 1.1: 
Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v rokoch 2007- 
2013 s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s 
výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej 
praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. 
Rámcová aktivita 1.1.1: Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového 
vybavenia na vysokých školách, výskumných inštitúciách, výskumných centrách a ostatných 
organizáciách výskumu a vývoja; 
Rámcová aktivita 1.1.2: Podpora výskumnej infraštruktúry v oblastiach so strategickým 
významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti  s dôrazom na významné 
interdisciplinárne projekty so zapojením viacerých vzdelávacích alebo výskumných inštitúcií 
a spoločné výskumné centrá so zapojením akademického a podnikateľského sektora  
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Rámcová aktivita 1.1.3: Obnova, budovanie a udržateľný rozvoj IKT infraštruktúry 
výskumu a vývoja na pracoviskách výskumu a vývoja, vrátane podpory širokopásmových 
sietí medzi špičkovými pracoviskami výskumu a vývoja 
 
5.2 Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja 
 
Špecifický cieľ 2: 
Zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja tak, aby prispieval k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových 
inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest. 
 
5.2.1 Opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov 
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce 
Špecifický cieľ 2.1: 
Zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a podpora excelentného výskumu s dôrazom na 
oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. 
Rámcová aktivita 2.1.1: Podpora výmenných a spoločných výskumných programov 
slovenských výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú mať medzinárodnú 
spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja 
Rámcová aktivita 2.1.2: Podpora významných výskumných a vývojových projektov v 
oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 
vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetí SR, 
zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva) 
Rámcová aktivita 2.1.3: Podpora spolupráce medzi regionálnymi štruktúrami a pracoviskami 
výskumu a vývoja, vrátane spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a strednými 
školami 
Rámcová aktivita 2.1.4: Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja 
Rámcová aktivita 2.1.5: Podpora profesionálneho návratu slovenských vedeckých 
pracovníkov (vrátane doktorandov a postdoktorandov), pôsobiacich v zahraničí, na Slovensko 
Rámcová aktivita 2.1.6: Podpora ľudských zdrojov v oblastiach so strategickým významom 
pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti 
 
5.2.2 Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do 
praxe 
Špecifický cieľ 2.2: 
Zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a 
hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k 
zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska. 
 
Rámcová aktivita 2.2.1: Zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére prostredníctvom 
inkubátorov 
Rámcová aktivita 2.2.2: Podpora aplikovaného výskumu a vývoja 
Rámcová aktivita 2.2.3: Zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a 
poznatkov do praxe z prostredia akademickej sféry vrátane aktivít na odstraňovanie bariér 
medzi výskumom a vývojom na jednej strane a spoločnosťou a hospodárstvom na druhej 
strane 
Rámcová aktivita 2.2.4: Zvýšenie miery využívania inštitútov duševného vlastníctva 
pracoviskami výskumu a vývoja v akademickej sfére 
Rámcová aktivita 2.2.5: Vybudovanie a podpora regionálnych centier 
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5.3 Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
Špecifický cieľ 3: 
Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom 
kraji rokoch 2007-2013 s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne 
spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EU a v zahraničí, ako aj so subjektmi 
spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. 
 
5.3.1 Opatrenie 3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja 
v Bratislavskom kraji 
Špecifický cieľ 3.1: 
Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom 
kraji rokoch 2007-2013 s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne 
spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EU a v zahraničí, ako aj so subjektmi 
spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. 
Rámcová aktivita 3.1.1: Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového 
vybavenia na vysokých školách, výskumných inštitúciách, výskumných centrách a ostatných 
organizáciách výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
Rámcová aktivita 3.1.2: Podpora výskumnej infraštruktúry v oblastiach so strategickým 
významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja 
v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetí SR, zvyšovanie kvality života a potreby 
udržateľného rozvoja hospodárstva) s dôrazom na významné interdisciplinárne projekty so 
zapojením viacerých vzdelávacích alebo výskumných inštitúcií a spoločné výskumné centrá 
so zapojením akademického a podnikateľského sektora (MSP aj veľké podniky) v 
Bratislavskom kraji 
Rámcová aktivita 3.1.3: Obnova, budovanie a udržateľný rozvoj IKT infraštruktúry 
výskumu a vývoja na pracoviskách výskumu a vývoja, vrátane podpory širokopásmových 
sietí medzi špičkovými pracoviskami výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
 
5.4 Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
 
Špecifický cieľ 4: 
Zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja s cieľom zvyšovania 
konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovania regionálnych disparít, vzniku nových 
inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest v 
Bratislavskom kraji. 
 
5.4.1 Opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov 
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji 
Špecifický cieľ 4.1: 
Zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a podpora excelentného výskumu v Bratislavskom 
kraji s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a 
spoločnosti. 
Rámcová aktivita 4.1.1: Podpora výmenných a spoločných výskumných programov 
výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií v Bratislavskom kraji, ktoré budú mať 
medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja 
Rámcová aktivita 4.1.2: Podpora významných výskumných a vývojových projektov v 
Bratislavskom kraji v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a 
spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných 
odvetí SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva) 
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Rámcová aktivita 4.1.3: Podpora spolupráce medzi regionálnymi štruktúrami a pracoviskami 
výskumu a vývoja, vrátane spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a strednými 
školami v Bratislavskom kraji 
Rámcová aktivita 4.1.4: Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja 
Rámcová aktivita 4.1.5: Podpora profesionálneho návratu slovenských vedeckých 
pracovníkov (vrátane doktorandov a postdoktorandov), pôsobiacich v zahraničí, na vysoké 
školy a výskumné pracoviská v Bratislavskom kraji 
Rámcová aktivita 4.1.6: Podpora ľudských zdrojov v oblastiach so strategickým významom 
pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti 
 
5.4.2 Opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do 
praxe v Bratislavskom kraji 
Špecifický cieľ 4.2: 
Zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií v Bratislavskom kraji so 
spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým 
prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska. 
Rámcová aktivita 4.2.1: Zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére v Bratislavskom 
kraji prostredníctvom inkubátorov 
Rámcová aktivita 4.2.2: Podpora aplikovaného výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
Rámcová aktivita 4.2.3: Zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a 
poznatkov do praxe z prostredia akademickej sféry v Bratislavskom kraji vrátane aktivít na 
odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane a spoločnosťou a 
hospodárstvom na druhej strane 
Rámcová aktivita 4.2.4: Zvýšenie miery využívania inštitútov duševného vlastníctva 
pracoviskami výskumu a vývoja v akademickej sfére v Bratislavskom kraji 
Rámcová aktivita 4.2.5: Vybudovanie a podpora regionálnych centier v Bratislavskom kraji 
 
5.5 Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl 
5.5.1 Cieľ a zameranie prioritnej osi 
Cieľ prioritnej osi Infraštruktúra vysokých škôl je zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých 
školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry pre účely vzdelávacieho 
procesu. 
 
5.5.2 Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich 
vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu 
Opatrenie je zamerané na rekonštrukciu, prípadne na rozširovanie objektov vysokých škôl a 
na modernizáciu ich vnútorného vybavenia.  
 

II. 2.3.2 GRANTOVÁ SCHÉMA – SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM 
PRIEMYSEL A SLUŽBY (RO: MH SR) 
  

Rok  Doručené   Schválené Nakontraktované  Preplatené 
 počet 

 
výška 

(mil. Sk) 
počet 

 
výška 

(mil. Sk)
počet výška počet výška

 (mil. Sk)  (mil. 
2004 39 375,47 11 22,63  
2005   21 192,34 29 206,84  
2006    5 19,14
2007    6 16,31
2008    12 21,92

Tab.45  Prehľad stavu žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Priemysel 
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a služby na podporu výskumu a vývoja za obdobie 2004 - 2008  
Zdroj: MH SR 

 
Rok  Názov organizácie Výška 

nakontrakto-
vaných 
prostriedkov 
(Sk) 

Stav čerpania 
nakontrakto-
vaných 
prostriedkov 
(Sk) 

2006 AEE-URAP spol. s r. o.  1 755 000 
 Peter Zifčák – BABY NOVA 3 939 200 
 CHEMOLAK, a. s. 1 137 000 
 ŽILMONT, s. r. o. 648 250 
 VÚEZ, a. s. 594 500 
 FIVING s. r. o. 1 866 180 
 KOLLÁROVÁ spol. s r. o. 3 923 900 
 MARTIMEX, a. s. 3 900 000 
 ELTECO, a. s. 1 559 392 
 VUP, a. s. 13 690 000 
 ELEKTROKARBON a. s. 24 986 000 269 045,40

 P R O M I s. r. o. Michalovce 2 605 330 
 ONESOFT spol. s r. o. 2 821 000 383 440,03

 VUJE, a. s. 14 400 000

 WAY INDUSTRY, a. s. 5 097 292

 ECOSON s. r. o. 3 135 600

 ALYA, s. r. o. 2 096 437 831 897,24

 TATRAVAGÓNKA a. s. 12 050 100

 IPC s. r. o. Košice 11 764 842

 KINEX, a. s. 9 838 500

 KINEX-KLF, a. s. 20 691 125

 MATADOR a. s. 16 716 573 3 594 980,67

 ZTS VVÚ KOŠICE a. s.  16 863 100 
 VUCHT a. s. 7 475 311 
 ZTS Elektronika ES, a. s. 18 360 000 14 059 706,61

 K W D s. r. o. 2 800 000 
 Matador Automotive, a. s. 11 806 000 
 BILLIK, spol. s r. o. 3 125 000 
 ULTRAZVUK, a. s. 2 085 120 Odst. 12.4.2006 

 SPOLU 221 730 752 19 139 069

2007 AEE-URAP spol. s r. o.  *** 1 755 000 Odst. 31.1.2008

 Peter Zifčák – BABY NOVA 3 939 200 
 CHEMOLAK, a. s. 1 137 000  1 048 378,37
 ŽILMONT, s. r. o. 648 250 
 VÚEZ, a. s. 594 500 
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 FIVING s. r. o. 1 866 180 
 KOLLÁROVÁ spol. s r. o. * 3 923 900 Odst. 21.6.2006 

 MARTIMEX, a. s. 3 900 000 
 ELTECO, a. s. 1 559 392 
 VUP, a. s. 13 690 000 2 679 834,92
 ELEKTROKARBON a. s. 24 986 000 4 169 803,04
 P R O M I s. r. o. Michalovce *** 2 605 330 Odst. 28.4.2008 

 ONESOFT spol. s r. o. 2 821 000 1 603 800,71
 VUJE, a. s. 14 400 000 5 536 703,10
 WAY INDUSTRY, a. s. 5 097 292 1 274 348,70
 ECOSON s. r. o. ** 3 135 600 Odst. 13.10.2007 

 ALYA, s. r. o. *** 2 096 437 Odst. 7.3.2008 

 TATRAVAGÓNKA a. s. 12 050 100
 IPC s. r. o. Košice ** 11 764 842 Odst. 16.4.2007 

 KINEX, a. s. * 9 838 500 Odst. 29.9.2006 

 KINEX-KLF, a. s. *** 20 691 125 Odst. 24.1.2008 

 MATADOR a. s. ** 16 716 573 Odst. 22.11.2007 

 ZTS VVÚ KOŠICE a. s.  * 16 863 100 Odst. 28.12.2006 

 VUCHT a. s. 7 475 311 
 ZTS Elektronika ES, a. s. ** 18 360 000Odst. 26.9.2007 

 K W D s. r. o. ** 2 800 000Odst. 14.2.2007 

 Matador Automotive, a. s. 11 806 000 
 BILLIK, spol. s r. o. 3 125 000 
 ULTRAZVUK, a. s. * 2 085 120Odst. 12.4.2006 

 SPOLU 221 730 752 16 312 868
2008 ELEKTROKARBON 18 110 052,00 2 476 052,80
 ELTECO, a.s. 1 559 392,00 947 002,66
 FIVING, s.r.o. 1 866 180,00 974 262,92
 MARTIMEX, a.s. 3 900 000,00 1 969 366,10
 Peter Zifčák-BABY NOVA 3 939 200,00 2 337 213,64
 TATRAVAGÓNKA a.s. 12 050 100,00 3 150 990,49
 VUCHT a.s. 7 475 311,00 2 027 099,30
 VUJE, a.s. 14 272 000,00 5 230 393,70
 VÚTCH-CHEMITEX, s r.o. 1 361 685,00 441 222,77
 Výskumný ústav dopravný, a.s. 303 940,00 257 831,60
 WAY INDUSTRY, a.s. 5 097 292,00 1 812 241,20
 ŽILMONT, s.r.o. 648 250,00 304 705,22
 Spolu 70 583 402,00 21 928 382,40
Tab.46. Zoznam organizácií, ktoré získali podporu z Operačného programu Priemysel a 
služby na výskum a vývoj za obdobie 2004 - 2008  
Zdroj: MH SR 

 
  Vysvetlivky: * odstúpené v roku 2006, ** odstúpené v roku 2007, *** odstúpené v roku 2008 
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II.2.4. Nórsky finančný mechanizmus a Finančný mechanizmus EHP 
 

Finančné prostriedky Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP za prioritnú 
oblasť "Výskum" 

P.č. 
(číslo 
projektu) 

Názov organizácie 
výskumu a vývoja 

Počet  
schválených 
projektov 

Výška pridelených  
prostriedkov  
z Finančného 
mechanizmu EHP a 
Nórskeho 
finančného 
mechanizmu (v tis. 
Sk) 

Poznámka 

 Slovenská zdravotnícka 
univerzita v Bratislave 

1 15 686 Projekt bol schválený donormi 
dňa 16.3.2007 a Zmluva 
o poskytnutí NFP bola s KP 
podpísaná dňa 5.12.2007 

 UVL Košice 1 15 116 Projekt bol schválený donormi 
dňa 23.5.2007 a Zmluva 
o poskytnutí NFP bola s KP 
podpísaná dňa 19.11.2007 

 UPJŠ v Košiciach 1 10 697 Projekt bol schválený donormi 
dňa 19.7.2007 a Zmluva 
o poskytnutí NFP bola s KP 
podpísaná dňa 10.3.2008 

 STU Bratislava 1 14 771 Projekt bol schválený donormi 
dňa 23.8.2007 a Zmluva 
o poskytnutí NFP bola s KP 
podpísaná dňa 28.2.2008 

 Žilinská univerzita  1 11 347 Projekt bol schválený donormi 
dňa 28.1.2008 a Zmluva 
o poskytnutí NFP bola s KP 
podpísaná dňa 25.7.2008 

 SPOLU  5 67 617  

Tab.47: Rozdelenie finančných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru za prioritnú oblasť „Výskum“ 
Zdroj: Úrad vlády SR 
 
 
 
III. PRIEBEŽNÁ SPRÁVA O PLNENÍ DLHODOBÉHO ZÁMERU ZA OBDOBIE 

JÚL 2008 AŽ JÚN 2009 
 

Dňa 12. septembra 2007 vláda Slovenskej republiky schválila Dlhodobý zámer štátnej 
vednej a technickej politiky do roku 2015“ (ďalej len „Dlhodobý zámer“) a dňa 6. februára 
2008 jeho rozpracovanie na konkrétne opatrenia do roku 2010 v materiáli „Stratégia plnenia 
Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 na obdobie do roku 
2010“ (ďalej len „Stratégia plnenia dlhodobého zámeru“). 

 
Nakoľko Stratégia plnenia dlhodobého zámeru je konkretizovaním cieľov Dlhodobého 

zámeru táto priebežná správa o plnení dlhodobého zámeru za obdobie júl 2008 – jún 2009 je 
odpočtom plnenia opatrení stanovených v tejto stratégii.  

 
 Za uvedené obdobie boli plnené nasledujúce opatrenia. 
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Tab.48: Plnenie opatrení Stratégie plnenia dlhodobého zámeru v období júl 2008 – jún 2009 
 
Opatrenie 
č. 

Popis plnenia opatrenia Zodpovednosť/plnenie: Výstupy 

3.1 Zlepšiť vzájomnú spoluprácu ministerstiev, ústredných orgánov a orgánov 
regionálnej samosprávy s organizáciami výskumu a vývoja a s 
odberateľmi a užívateľmi výsledkov výskumu a vývoja a tiež spoluprácu 
medzi regionálnymi samosprávnymi orgánmi a inštitúciami výskumu a 
vývoja a odberateľmi ich výsledkov, ktoré pôsobia v príslušnom  regióne 
Spolupráca pokračovala prostredníctvom expertnej pracovnej skupiny (EPK) 
vytvorenej k „Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. 
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja“ .... 

MŠ SR / MŠ SR 1 EPK 

3.1b V úradoch samosprávnych krajov zabezpečiť dostatočný manažment pre 
koordinovanie rozvoja a využívania vedy a techniky pre rozvoj regiónov 
a zlepšenie spolupráce Úradov samosprávnych krajov s organizáciami 
výskumu a vývoja v regiónoch.     
MŠ SR na základe podkladov Úradov samosprávnych krajov vypracovalo 
k termínu 30. jún 2008 stručnú informáciu „Prehľad o agende vedy a techniky 
v činnostiach zamestnancov Úradov samosprávnych krajov“ 

Samosprávne kraje  Prehľad o agende vedy 
a techniky v činnostiach 
zamestnancov Úradov 
samosprávnych krajov  

4.1.2a Každoročne vypracovávať program pravidelných mimoškolských aktivít 
(napr. dni otvorených dverí v organizáciách výskumu a vývoja, seminárov, 
letných škôl a pod.), ktorého obsah bude zameraný na systematické 
celoročné približovanie úspechov vedy a techniky žiakom základných škôl 
a stredných škôl s cieľom vychovávať budúcich zamestnancov výskumu 
a vývoja 
Program pravidelných mimoškolských aktivít bol vypracovaný a je súčasťou 
Koncepcie činnosti Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v roku 
2008, ktorú schválila Riadiaca komisia pre popularizáciu vedy a techniky 
v spoločnosti (poradný orgán podpredsedu vlády a ministra školstva SR) 

MŠ SR / Národné centrum pre 
popularizáciu vedy a techniky, 
CVTI SR 

5 projektov 
popularizácie v roku 
2008 

4.1.4a Centrálny informačný portál pre vedu, techniku a inovácie (CIP) bol 
zriadený a jeho prevádzka bola zverená CVTI SR a začala od júla 2008. 

MŠ SR / CVTI SR Zriadenie a prevádzka 
CIP 
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4.1.5 Legislatívne podmienky pre pobyt cudzích štátnych príslušníkov tretích 
krajín na Slovensku za účelom vykonávania výskumu a vývoja – transpozícia 
Smernice Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania 
štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu a vývoja 
zodpovedajúcimi ustanoveniami boli vytvorené.  
 

MŠ SR / MŠ SR Návrh zákona, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon 
č. 172/2005 Z. z. 
o organizácii štátnej 
podpory výskumu 
a vývoja bol schválený 
dňa 22. mája v NR SR 

4.2.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja – Bol 
schválený národný projekt „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové 
centrum pre výskum a vývoj“. Zároveň bola vyhlásená uzavretá výzva na 
národný projekt „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítania“ 

MŠ SR / Agentúra Ministerstva 
školstva ŠR pre štrukturálne fondy 
EÚ  

Národný projekt bol už 
schválený. Uzavretá 
výzva bola vyhlásená 
a bude uzavretá 
31.8.2009. 

4.2.2 Obnova, budovanie a udržateľný rozvoj IKT infraštruktúry výskumu 
a vývoja - Bol schválený národný projekt „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – 
Dátové centrum pre výskum a vývoj“. Zároveň bola vyhlásená uzavretá výzva 
na národný projekt „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítania“ 

MŠ SR / Agentúra Ministerstva 
školstva ŠR pre štrukturálne fondy 
EÚ 

Národný projekt bol už 
schválený. Uzavretá 
výzva bola vyhlásená 
a bude uzavretá 
31.8.2009. 

4.3.1a Stimulovať výskumnú spoluprácu univerzitných pracovísk a ústavov SAV 
(univerzity a SAV sú súčasťou verejného sektora výskumu a vývoja) s praxou 
a podporovať investície zo súkromnej sféry do výskumu a vzdelávania 
prostredníctvom programu APVV „Podpora spolupráce SAV a univerzít 
s priemyslom a podnikateľským prostredím“. Projekty boli vyhodnotené 
k 31.3. 2008.  

APVV / APVV 9 prihlásených 
projektov; z toho 1 
projekt nespĺňal 
technicko-
administratívne 
požiadavky.  

4.3.2a Vytvoriť nástroj pre účelovú finančnú dotáciu na podporu a rozvoj 
excelentných výskumno-vzdelávacích pracovísk prostredníctvom 
programu APVV„Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích 
centier excelentnosti“.   
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu VVCE bola uzavretá 
dňa 17.12.2007.  

APVV / APVV rihlásených 70 
projektov; z toho 4 
projekty nespĺňali 
technicko-
administratívne 
požiadavky. 

4.3.3 Podporovať výskum a vývoj v malých a stredných podnikoch orientovaný 
na inovácie prostredníctvom programu APVV „Podpora výskumu a vývoja 
v malých a stredných podnikoch“.  
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu VMSP bola uzavretá 

APVV /  APVV Ku dňu uzavretia výzvy 
bolo predložených 103 
žiadostí, z toho bolo 
vyradených (formálno – 
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dňa 17.9.2007.  
 

technická kontrola) 10 
žiadostí. Dve žiadosti 
boli vyradené na žiadosť 
žiadateľa. 

5.1  Realizovať vecné priority výskumu a vývoja prostredníctvom:  
o štátnych programov výskumu a vývoja,  
o projektov a programov agentúry, 
o projektov podporovaných z operačných programov. 

Vecné priority výskumu a vývoja sa v súčasnosti podporujú prostredníctvom  
Operačného programu Výskum a vývoj. 
V rámci Operačného programu Výskum a vývoj boli v roku 2008 vypísané 4 
výzvy:  

1) Dve výzvy sa týkali podpory sietí excelentných pracovísk, pričom 
jedna bola vyhlásená v rámci cieľa Konvergencia a druhá v rámci 
cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.  

 
2) Dve výzvy sa týkali prenosu poznatkov a technológií získaných 

výskumom a vývojom do praxe, pričom jedna bola vyhlásená  
v rámci cieľa Konvergencia a druhá v rámci cieľa Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť.  

 

MŠ SR/APVV 1)V rámci cieľa 
Konvergencia bolo 
predložených 56 
a schválených 28 
projektov. V rámci 
cieľa Reg. 
konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť bolo 
predložených 33 
a schválených 17 
projektov. 
2) V rámci cieľa 
Konvergencia bolo 
predložených 98 
projektov. V rámci 
cieľa Regionálna 
konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť bolo 
predložených 35 
projektov. 

6.1c Podporovať prípravu projektov 7. rámcového programu EÚ pre výskum, 
technický rozvoj a demonštrácie (ďalej len „7.RP“) prostredníctvom 
programu agentúry „Podpora prípravy projektov 7.RP“. 
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu PP7RP bola otvorená 
dňa 1.3.2008 a uzavretá dňa 31.12.2008. Žiadosti podané do 15.9.2008 boli 
vyhodnotené v roku 2008. 
 

APVV / APVV Ku dňu uzavretia výzvy 
bolo podaných 97 
žiadostí. V roku 2008 
bolo uhradených 43 
žiadostí vo výške 5 014 
tis. Sk. Žiadosti podané 
po 15.9.2008 sa 
vyhodnotili v roku 
2009.   



 60

6.1d Poskytovať prostriedky štátneho rozpočtu na 25%-né spolufinancovanie 
nakontraktovaných projektov 7.RP riešených organizáciami výskumu 
a vývoja sektora vysokých škôl a štátneho sektora. 
Predsedníctvo agentúry dňa.10.9. 2008 schválilo návrh Zmluvy o spolupráci 
medzi MŠ SR a APVV, cieľom ktorej je zabezpečenie podmienok pre podporu 
aktívnej účasti slovenských organizácií VaV v 7.RP prostredníctvom 25%-ného 
dofinancovania nákladov projektov 7.RP z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.   

MŠ SR/APVV Zmluva o spolupráci 
medzi MŠ SR a APVV s 
výškami súm pre 
jednotlivé roky do  roku 
2014.   

6.2 Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie činnosti národných delegátov, 
národných kontaktných bodov a národného koordinátora 7. RP  s cieľom 
zlepšiť proces prenosu informácií o výzvach 7. RP vyhlasovaných EK na 
Slovensko a zlepšiť administratívno-technickú asistenciu pri príprave 
projektov uchádzajúcich sa o podporu zo 7. RP. 
Bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi MŠ SR a APVV, na základe ktorej 
APVV preberá do svojich kompetencií činnosť podporných štruktúr 7.RP. Jej 
účinnosť je od 1. júna 2008. 

MŠ SR/ APVV Zmluva o spolupráci 
medzi MŠ SR a APVV 

6.4 Vypracovať analýzu, ktorej výsledkom bude návrh na možnosti 
refundovania DPH z prostriedkov EK a z prostriedkov štátneho rozpočtu 
poskytnutých na riešenie projektov 7. RP. 
Analýza bola vypracovaná na základe podkladov zástupcov členských krajín 
EÚ v CRESTe (Výbor EÚ pre vednú a technickú politiku) a je vystavená na 
internetovej stránke MŠ SR a portáli www.veda-technika.sk. 

MŠ SR / MŠ SR analýza 

7.1.1 Vytvoriť systém pravidelného hodnotenia výskumu a vývoja v Slovenskej 
republike. 
Legislatívny rámec pre pravidelné hodnotenie výskumu a vývoja bol 
ustanovený v novelizácii zákona 172/2005 Z. z.  

MŠ SR / MŠ SR Návrh zákona, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon 
č. 172/2005 Z. z. 
o organizácii štátnej 
podpory výskumu 
a vývoja ... 

8.1c  Oboznamovať periodicky verejnosť o úspechoch dosiahnutých vo vede 
a technike na národnej úrovni a o významných osobnostiach a kolektívoch 
pôsobiacich vo výskume a vývoji.   
V novembri 2008 sa uskutočnil Týždeň vedy a techniky v rámci ktorého boli 
podpredsedom vlády a ministrom školstva SR odovzdané ocenenia – viď 
príloha 5 materiálu. 

MŠ SR / MŠ SR 4 aktivity Týždňa vedy 
a techniky v roku 2008 

9.1a 
9.1b 

Zaviesť legislatívny rámec pre sledovanie dodržiavania etiky vo výskume 
a vývoji zodpovedajúcimi ustanoveniami v návrhu zákona, ktorým sa mení 

MŠ SR Všeobecne záväzný 
právny predpis o etike 
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a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu 
a vývoja. 
Zabezpečiť posudzovanie dodržiavania etiky vo výskume a vývoji 
orgánom, ktorý pozostáva z odborníkov z oblasti výskumu a vývoja. 
V súčasnosti je pripravený návrh všeobecnezáväzného právneho predpisu 
o etike vo výskume a vývoji, ktorý bude predložený do schvaľovacieho 
procesu. 

vo výskume a vývoji 
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