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Príloha č. 1 

Opatrenia cestovnej mapy na zlepšenie postavenia Slovenskej republiky v 

rebríčkoch porovnávajúcich kvalitu podnikateľského prostredia 

 

 
 

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR 
Opatrenie: modernizácia zastaranej letiskovej infraštruktúry a vybudovanie novej letiskovej 

infraštruktúry vo vzťahu k leteckej nákladnej doprave a vzájomná spolupráca jednotlivých 

subjektov zúčastňujúcich sa na leteckej nákladnej doprave 
 
 

1 Číslo opatrenia 1 

2 Názov gestora MDV SR 

3 Názov rebríčka Správa o globálnej konkurencieschopnosti 

4 Názov indikátora Infraštruktúra 
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Znenie opatrenia 

Modernizácia     zastaranej      letiskovej      infraštruktúry 

a vybudovanie novej letiskovej infraštruktúry vo vzťahu 

k leteckej nákladnej doprave a vzájomná spolupráca 

jednotlivých subjektov zúčastňujúcich sa na leteckej 

nákladnej doprave 
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Podrobný popis opatrenia 

Vypracovanie analýzy stavu existujúcej letiskovej 

infraštruktúry vo vzťahu k leteckej nákladnej doprave, 

analýzy toku leteckého nákladu zohľadňujúc spádové 

oblasti príslušných letísk a záujem subjektov o využívanie 

leteckej nákladnej dopravy z územia a na územie 

Slovenskej republiky. 

Zabezpečenie verejných prostriedok na modernizáciu 

existujúcej alebo vybudovanie novej letiskovej 

infraštruktúry. 
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Legislatíva 

Právny základ na poskytnutie investícií do letiskovej 

infraštruktúry   (tzv.   „investičná    pomoc“)    –    zákon 

č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku 

v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 
8 

 
Návrh termínu plnenia opatrenia 

2022 - vo vzťahu k analýze, vo vzťahu k zabezpečeniu 

verejných prostriedkov nie je možné uviesť konkrétny 

dátum, keďže ich dostupnosť bude závisieť od možností 

štátneho rozpočtu 

 

Opatrenie: Dokončiť modernizáciu plavebných komôr na vodnom diele Gabčíkovo 
 

1 Číslo opatrenia 2 

2 Názov gestora MDV SR a MŽP SR 

3 Názov rebríčka Správa o globálnej konkurencieschopnosti 

4 Názov indikátora Infraštruktúra 
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5 Znenie opatrenia 
Dokončiť modernizáciu plavebných komôr na vodnom 

diele Gabčíkovo 
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Podrobný popis opatrenia 

Na vodnom diele Gabčíkovo sú dve plavebné komory 

(PLK), z ktorých je v prevádzky vždy iba jedna a to 

z dôvodov rôznych porúch. V roku 2016 MDV SR získalo 

z CEF-u (Connecting Europe Facility) financie na 

modernizáciu oboch plavebných komôr na VD Gabčíkovo. 

V súčasnosti bola ukončená modernizácia a obnova pravej 

plavebnej komory, následne sa pravá PLK dá do 

prevádzky a na ľavej PLK začnú stavebné práce. 

PLK sa po modernizácii stanú priepustnejšie, 

preplavovanie plavidiel bude rýchlejšie, čo bude mať 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia december 2022 

 

Opatrenie: Zabezpečiť v čo najväčšej miere prístup k vysokokapacitným sieťam a ich 

využívanie všetkými občanmi a podnikateľskými subjektmi za primeranú cenu 
 

1 Číslo opatrenia 3 

2 Názov gestora MDV SR 

 
3 

 
Názov rebríčka 

Global Entrepreneurship Monitor - GEM 

Správa o globálnej konkurencieschopnosti 

European innovation scoreboard 

 
4 

 
Názov indikátora 

Dostupnosť fyzickej infraštruktúry a služieb 

Využívanie informačných technológií 

Širokopásmové pripojenie 

 

5 
 

Znenie opatrenia 
Zabezpečiť v čo najväčšej miere prístup k vysoko- 

kapacitným sieťam  a ich  využívanie  všetkými  občanmi 

a podnikateľskými subjektmi za primeranú cenu. 
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Podrobný popis opatrenia 

Transponovať do právneho poriadku SR smernicu 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. 

decembra 2018, ktorou sa ustanovuje Európsky kódex 

elektronických komunikácií. Transpozíciou smernice sa 

vytvárajú predpoklady pre rozvoj hospodárskej súťaže 

prostredníctvom efektívnej miery investovania do novej 

a existujúcej infraštruktúry, podporeného reguláciou 

potrebnou na dosiahnutie účinnej hospodárskej súťaže v 

maloobchodných službách. Efektívna úroveň hospodárskej 

súťaže založenej na infraštruktúre predstavuje taký rozsah 

paralelne existujúcej infraštruktúry, ktorá umožní 

investorom dosahovať primeranú návratnosť investícií, 

vychádzajúcu z odôvodnených očakávaní vývoja trhových 

podielov. 

7 Legislatíva Nový zákon o elektronických komunikáciách 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia február 2022 
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Opatrenie: Zabezpečiť pokrytie mobilnými širokopásmovými službami 
 

1 Číslo opatrenia 4 

2 Názov gestora MDV SR 

3 Názov rebríčka 
Globálny monitor podnikania 

European innovation scoreboard 

4 Názov indikátora 
Dostupnosť fyzickej infraštruktúry a služieb 

Širokopásmové pripojenie 

5 Znenie opatrenia 
Zabezpečiť pokrytie mobilnými širokopásmovými 

službami. 
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Podrobný popis opatrenia 

Držitelia individuálnych povolení na používanie frekvencií 

získaných na základe elektronickej aukcie pre siete 5G 

zabezpečia pokrytie sieťou 5G: 

 všetkých prevádzkovaných úsekov diaľnic, 

rýchlostných ciest, paneurópskych železničných 

koridorov a vnútrozemských vodných ciest 

medzinárodného významu do konca roku 2025, 

 minimálne 95 % obyvateľstva každého krajského 

mesta SR do konca roku 2025, 

 90 % obyvateľstva žijúceho mimo krajských miest 

na území SR do konca roku 2027. 

7 Legislatíva Ide o nelegislatívne opatrenie. 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia Podľa harmonogramu uvedeného v bode 6. 

 

 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR 
Opatrenie: Realizovať projekty podporujúce podnikateľské vzdelávanie na školách 

 

1 Číslo opatrenia 1 

2 Názov gestora MH SR, MIRRI SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora Príležitostné podnikanie 

5 Znenie opatrenia 
Realizovať projekty podporujúce podnikateľské 

vzdelávanie na školách 

 

 

 
6 

 

 

 
Podrobný popis opatrenia 

Pracovať so študentmi stredných a vysokých škôl na 

vzdelávaní k podnikavosti. Naučiť ich ako pracovať 

s nápadmi a posúvať ich ďalej. Zásobáreň firiem, ktoré by 

sa mohli uchádzať o podporu inovácií sa zmenšuje, preto 

je nevyhnutné nápady hľadať a podchytiť už na stredných 

a vysokých školách a študentom poskytnúť potrebnú 

podporu ako sa posunúť s nápadom ďalej a pretaviť ho do 

životaschopného podnikateľského projektu. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2022 
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Opatrenie: Pokračovať v realizácií startupov, začínajúcich technologických aktívnych firiem 
 

1 Číslo opatrenia 2 

2 Názov gestora MH SR, MIRRI SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora Príležitostné podnikanie 

5 Znenie opatrenia 
Pokračovať v realizácií startupov, začínajúcich 

technologických/inovatívnych firiem 
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Podrobný popis opatrenia 
Podpora startupov sa osvedčila ako efektívny nástroj 

najmä v rámci cieleného odborného poradenstva 

a mentoringu pri začínajúcich firmách. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2022 

 

Opatrenie: Implementovať do praxe a finančne zabezpečiť systém podpory akceleračných 

programov v rámci verejných inštitúcií ako aj súkromného sektora 
 

1 Číslo opatrenia 3 

2 Názov gestora MH SR, MIRRI SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora Príležitostné podnikanie 

 

5 
 

Znenie opatrenia 
Implementovať do praxe a finančne zabezpečiť systém 

podpory akceleračných programov v rámci verejných 

inštitúcií ako aj súkromného sektora 

 

 
 

6 

 

 
 

Podrobný popis opatrenia 

Grantovými programami finančne podporiť akcelerátory. 

Prioritne finančne podporovať akcelerátory zamerané na 

projekty v široko definovanej oblasti udržateľnosti, do 

ktorej patrí napríklad mobilita, cirkulárna ekonomika, 

smart cities, smart homes či agritech. Kombinácia 

uvedených opatrení môže prispieť k nárastu počtu 

podnikov, ktoré vznikli ako príležitosti na trhu 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2022 

 

Opatrenia: Vyhlasovať výzvy zamerané na podporu zavádzania technologických inovácií 

a inteligentných inovácií v MSP 
 

1 Číslo opatrenia 4 

2 Názov gestora MH SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora MSP s inováciami výrobkov alebo procesov 

5 Znenie opatrenia 
Vyhlasovať výzvy zamerané na podporu zavádzanie 

technologických inovácií a inteligentných inovácií v MSP. 

 

 
6 

 

 
Podrobný popis opatrenia 

Cieľom je podporiť projekty zamerané na zvyšovanie 

kvality a efektivity výrobných a technologických procesov 

prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej 

úrovne v podnikoch. Takisto je zámerom  podporiť 

projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na 

existujúce technológie, ako aj obstaranie nových 



5  

 

  technológií potrebných pre implementáciu inteligentných 

riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne 

prepojených autonómnych systémov. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2023 

 

Opatrenie: Realizovať systém voucherovej podpory inovácií v podnikoch 
 

1 Číslo opatrenia 5 

2 Názov gestora MH SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora MSP s marketingom alebo organizáciou inovácií 

5 Znenie opatrenia 
Realizovať systém voucherovej podpory inovácií 

v podnikoch 
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Podrobný popis opatrenia 

Zintenzívnenie spolupráce slovenských podnikov 
s ostatnými aktérmi inovačného ekosystému (na báze 

triple/quadriple helix) a zlepšenie prenosu znalostí 

a technológií do praxe vo forme inovácií. Môže ísť o 

inovačné vouchre, digitálne vouchre, patentové vouchre. 

Prostredníctvom voucherovej podpory môžu byť 

podporené tiež  rôzne certifikačné konania a skúšky, napr. 

za účelom uvedenia nového tovaru na trh, resp. pre vstup 

na nový trh. Voucher bude vyžadovať určitú mieru 

spoluúčasti zo strany prijímateľov. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2024 

 

Opatrenie: Schváliť Národnú stratégiu ochrany duševného vlastníctva  a realizovať jej 

opatrenia 
 

1 Číslo opatrenia 6 

2 Názov gestora MH SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora Prihlášky ochranných známok 

5 Znenie opatrenia 
Schváliť Národnú stratégiu ochrany duševného vlastníctva 

a realizovať jej opatrenia 

 
6 

 
Podrobný popis opatrenia 

V súčasnej dobe internetu je často trhom celý svet, pričom 

registrované práva duševného vlastníctva majú časovú 

a územnú platnosť. Získanie ochrany prostredníctvom 

registrovaných práv je preto potrebné podporiť. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2023 

 

Opatrenie: Prijať stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov do roku 2027 
 

1 Číslo opatrenia 7 

2 Názov gestora MH SR, MF SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 
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4 Názov indikátora Vývoz výrobkov so strednou a vysokou technológiou 

5 Znenie opatrenia 
Prijať Stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov do 

roku 2027 

 
 

6 

 
 

Podrobný popis opatrenia 

V rámci Stratégie zadefinovať podporné mechanizmy 

zamerané na export výrobkov s vysokou pridanou 

hodnotou (ako napr. podpora účasti v národných stánkoch 

na zahraničných veľtrhoch a výstavách, organizovanie 

kooperačných stretnutí, podnikateľských misií a pod 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2024 

 

Opatrenie: Realizovať podporné programy zamerané na export výrobkov s vysokou pridanou 

hodnotou 
 

1 Číslo opatrenia 8 

2 Názov gestora MH SR, MF SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora Vývoz výrobkov so strednou a vysokou technológiou 

5 Znenie opatrenia 
Realizovať podporné programy zamerané na export 

výrobkov s vysokou pridanou hodnotou 
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Podrobný popis opatrenia 
Cieľom týchto podporných programov je podporiť 

výrobcov výrobkov s vysokou pridanou hodnotou a zvýšiť 

tým konkurencieschopnosť Slovenska 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2024 

 

Opatrenie: Stimulovanie poznatkovo-intenzívnych služieb (KIBS) a kreatívneho priemyslu 

zvýšením podielu pracovnej sily SR zamestnanej v poznatkovo orientovaných aktivitách 
 

1 Číslo opatrenia 9 

2 Názov gestora MH SR, MF SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora Export služieb založených na vedomostiach 

 

5 

 

Znenie opatrenia 
Stimulovanie poznatkovo-intenzívnych služieb (KIBS) a 

kreatívneho priemyslu zvýšením podielu pracovnej sily 

SR zamestnanej v poznatkovo orientovaných aktivitách 

 
 

6 

 
 

Podrobný popis opatrenia 

Cieľom je zvýšiť podiel poznatkovo-intenzívnych služieb 

(KIBS) na celkovej produkcii podnikateľského sektora. 

Slovensko dosahuje nízku úroveň poznatkovo 

intenzívnych služieb nielen v produkcii, ale aj v prepojení 

na výskum a vývoj v porovnaní s priemerom EÚ 27. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2026 
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Opatrenie: Stáže doktorandov a zamestnancov medzi podnikmi a akademickými výskumnými 

organizáciami, vrátane spoločného vedenia doktorandov medzi vysokými školami a podnikmi 
 

1 Číslo opatrenia 10 

2 Názov gestora MH SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora Verejno-súkromné spoločné publikácie 

 
5 

 
Znenie opatrenia 

Stáže doktorandov a zamestnancov medzi podnikmi 
a akademickými výskumnými organizáciami, vrátane 

spoločného vedenia doktorandov medzi vysokými školami 

a podnikmi. 

 
6 

 
Podrobný popis opatrenia 

Financovanie nástroja formou paušálu pre prijímajúcu 

organizáciu na mesiac pobytu vo firme, resp. v akademickej 

inštitúcii. Z paušálu by sa mohli financovať personálne 

výdavky mentora, ako aj spotrebný materiál na výskum. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2022 

 

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR 
Opatrenie: Zjednodušiť zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny v zamestnaniach 

s nedostatkom pracovnej sily 
 

1 Číslo opatrenia 1 

2 Názov gestora MPSVR SR 

3 Názov rebríčka 
Heritage 

Správa o globálnej konkurencieschopnosti 

4 Názov indikátora 
Sloboda práce 

Pracovný trh 

5 Znenie opatrenia 
Zjednodušiť zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej 

krajiny v zamestnaniach s nedostatkom pracovnej sily 
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Podrobný popis opatrenia 

S účinnosťou od 1. mája 2018 v zákone č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa zjednodušili 

podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretej 

krajiny pre zamestnania, kde pretrváva nedostatok 

pracovnej sily v okresoch s mierou evidovanej 

nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Pri tomto postupe sa za 

účelom vydania potvrdenia o možnosti obsadenia voľného 

pracovného miesta neskúma situácia na trhu práce 

a následne sa urýchľuje udelenie prechodného pobytu na 

účel zamestnania. 

Za účelom riešenia nedostatku pracovnej sily i v okresoch 

s mierou nezamestnanosti vyššou ako 5 % v ZoSZ sa 

navrhuje zjednodušiť podmienky pre zamestnania 

s nedostatkom pracovnej sily vo všetkých okresoch t.j. 

vypustenie  5 % -nej hranice miery nezamestnanosti. 

 

7 
 

Legislatíva 
§ 12 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 1. júl 2022 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR 
Opatrenie: Vzdelávať v oblasti mäkkých zručností 

 

1 Číslo opatrenia 1 

2 Názov gestora MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MH SR 

3 Názov rebríčka Správa o globálnej konkurencieschopnosti 

4 Názov indikátora Zručnosti 

5 Znenie opatrenia Vzdelávať v oblasti mäkkých zručností 

 

 
6 

 

 
Podrobný popis opatrenia 

Podpora zavádzania vyučovania v oblasti mäkkých 

zručností na úrovni vysokých škôl. Podpora vytvorenia, 

resp. rozšírenia ponuky kurzov v oblasti rozvoja mäkkých 

zručností v rámci vysokoškolského vzdelávania. 

Vytvorenie mechanizmu finančnej podpory tvorby týchto 

kurzov. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2023 

 

Opatrenie: Zaviesť krátke kurzy terciárneho vzdelávania resp. krátke vysokoškolské študijné 

programy – úroveň SKKR 5 
 

1 Číslo opatrenia 2 

2 Názov gestora MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MH SR 

3 Názov rebríčka Správa o globálnej konkurencieschopnosti 

4 Názov indikátora Zručnosti 

5 Znenie opatrenia 
Zaviesť krátke kurzy terciárneho vzdelávania resp.rátke 

vysokoškolské študijné programy– úroveň SKKR 5 

 

 
6 

 

 
Podrobný popis opatrenia 

Legislatívne ukotvenie krátkych vzdelávacích programov 

terciárneho vzdelávania (vrátane mirkocertifikátov), 

zabezpečenie financovania ich tvorby. Vytvorenie systému 

uznávania kvalifikácií nadobudnutých v rámci týchto 

kurzov zo zahraničia aj z domácich inštitúcií, úprava 

transferu a uznávania kreditov ECTS. 
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Legislatíva 

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2023 

 

Opatrenie: Zaviesť celoživotné vzdelávanie zamestnancov vysokých škôl 
 

1 Číslo opatrenia 3 

2 Názov gestora MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MH SR 

3 Názov rebríčka Správa o globálnej konkurencieschopnosti 

4 Názov indikátora Zručnosti 

5 Znenie opatrenia 
Zaviesť celoživotné vzdelávanie zamestnancov vysokých 

škôl 

6 Podrobný popis opatrenia 
Vytvorenie systému vzdelávania zamestnancov vysokých 

škôl podľa ich individuálnych potrieb. Systém poradenstva 
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  a kurzov v oblasti digitálnych, jazykových a mäkkých 

zručností pre zamestnancov vysokých škôl. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2024 

 

Opatrenie: Zvyšovať kvalitu zručností absolventov a zvyšovať kvalitu odborného vzdelávania 
 

1 Číslo opatrenia 4 

2 Názov gestora MŠVVaŠ SR 

3 Názov rebríčka Správa o globálnej konkurencieschopnosti 

4 Názov indikátora Zručnosti 

5 Znenie opatrenia 
Zvyšovať kvalitu zručností absolventov a zvyšovať kvalitu 

odborného vzdelávania. 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 
 

Podrobný popis opatrenia 

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave zavádza 

nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra, (veľký 

zamestnávateľ s pracoviskom praktického vyučovania), 

ktorého hlavným účelom je poskytovanie praktického 

vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (SDV) žiakom 

s učebnou zmluvou, uzatvorenou s inými zamestnávateľmi. 

NVC predstavuje možnosť predovšetkým pre SZČO, malé 

a stredné podniky pripraviť si svoju vlastnú budúcu 

pracovnú silu bez rizika poklesu kvality poskytovaného 

vzdelávania z dôvodu nedostatočných materiálnych, 

personálnych a priestoro-vých kapacít. NVC zároveň, 

predstavuje  nástroj   na   zvyšovanie   úrovne   inovácií 

v odbornom vzdelávaní a príprave a zvyšuje 

konkurencieschopnosť priemyslu 

a služieb na trhu práce. 

7 Legislatíva zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia január 2022 

 

Opatrenie: Zaviesť nástroj tzv. „individuálnych vzdelávacích účtov“ s cieľom posilniť 

motiváciu pre účasť dospelých na vzdelávaní 
 

1 Číslo opatrenia 5 

2 Názov gestora MŠVVaŠ SR 

3 Názov rebríčka Správa o globálnej konkurencieschopnosti 

4 Názov indikátora Zručnosti 

 

5 
 

Znenie opatrenia 
Zaviesť nástroj tzv. „individuálnych vzdelávacích účtov“ 

s cieľom posilniť motiváciu pre účasť dospelých na 

vzdelávaní 

 

 
6 

 

 
Podrobný popis opatrenia 

Nárokovateľný individuálny vzdelávací účet  je taký, ktorý 

je odsúhlasený a potvrdený samotným absolventom 

vzdelávania (pozitívne hodnotenie kvality vzdelávania 

účastníkom kurzu) a hodnota účtu (v pilotnej schéme je 

stanovená na 200 EUR) je následne zaplatená vzdelávacej 

inštitúcii. 
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7 

 
Legislatíva 

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva  na 

roky 2021-2030 – následne nový zákon o celoživotnom 

vzdelávaní, ktorý má byť predložený na vládu v I. 

štvrťroku 2022 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia december 2022 

 

Opatrenie: Zaradiť podnikateľské vzdelávanie medzi rozvojové projekty pre vysoké školy 
 

1 Číslo opatrenia 6 

2 Názov gestora MŠVVŠ SR, MH SR, MPSVR SR 

3 Názov rebríčka 
Globálny monitoring podnikania (Global Entrepreneurship 

Monitor - GEM) 

4 Názov indikátora Vzdelávanie k podnikaniu 

5 Znenie opatrenia 
Zaradiť podnikateľské vzdelávanie medzi rozvojové 

projekty pre vysoké školy 

 
6 

 
Podrobný popis opatrenia 

V rámci rozvojových projektov časť finančných 

prostriedkov naviazať na vytváranie a rozvoj špecifických 

kurzov zameraných na podnikateľské vedomosti 

a zručnosti. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2022 

 

Opatrenie: Zvyšovať podnikateľské kompetencie primárne pedagogických zamestnancov 

a sekundárne žiakov škôl 
 

1 Číslo opatrenia 8 

2 Názov gestora 
MŠVVŠ SR, MH SR, MF SR, Úrad vlády SR, Finančné 

riaditeľstvo SR 

3 Názov rebríčka Globálny monitor podnikania 

4 Názov indikátora Vzdelávanie k podnikaniu 

5 Znenie opatrenia 
Zvyšovať podnikateľské kompetencie primárne 

pedagogických zamestnancov a sekundárne žiakov škôl. 

 

 

6 

 

 

Podrobný popis opatrenia 

Aktualizácia a inovácia podkladov Medzirezortnej 

expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť vrátane 

podnikania, schválených MŠVVaŠ SR. 

Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov 

v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy prostredníctvom 

rozvojových projektov (každoročne). 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia február 2022 

 

Opatrenie: Vytvoriť priestor pre intenzívnejšie zapojenie sa súčasných poskytovateľov 

formálneho a neformálneho vzdelávania, najmä stredných odborných škôl, vysokých škôl a 

neziskových organizácií do vytvárania širšej ponuky celoživotného vzdelávania 
 

1 Číslo opatrenia 9 

2 Názov gestora MŠVVŠ SR, MH SR, MF SR, MPSVaR SR 

3 Názov rebríčka Globálny monitor podnikania 
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4 Názov indikátora Vzdelávanie k podnikaniu (ďalšie vzdelávanie dospelých) 

 
 

5 

 
 

Znenie opatrenia 

Vytvoriť priestor pre intenzívnejšie zapojenie sa 

súčasných poskytovateľov formálneho a neformálneho 

vzdelávania, najmä stredných odborných škôl, vysokých 

škôl a neziskových organizácií do vytvárania širšej ponuky 

celoživotného vzdelávania. 

 
6 

 
Podrobný popis opatrenia 

Ide o koncept, ktorého výsledkom je získanie kvalifikácie 
– mikro-osvedčenia, ktorý je následne uznateľný na 

prípadné pokračovanie štúdia na strednej alebo vysokej 

škole, prípade o uznanie kvalifikácie smerom na trh práce 

7 Legislatíva Nový zákon o celoživotnom vzdelávaní 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 1Q 2022 

 

Opatrenie: Zaviesť systém tzv. mikrokvalifikácie a mikroosvedčenia 
 

1 Číslo opatrenia 10 

2 Názov gestora MŠVVŠ SR 

3 Názov rebríčka European innovation scoreboard 

4 Názov indikátora Celoživotné vzdelávanie 

5 Znenie opatrenia Zaviesť systém tzv. mikrokvalifikácie a mikroosvedčenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobný popis opatrenia 

Legislatívne ukotvenie mikrokvalifikácie a 

mikroosvedčenia tzv. „micro-credentials“, zabezpečenie 

financovania ich tvorby a ich zahrnutie do systému 

zabezpečovania kvality. 

Navrhujeme používať obidva termíny prekladu, t.j. 

mikrokvalifikácie a aj mikroosvedčenie. Termínu micro- 

credentials nech zodpovedá termín mikroosvedčenie. V 

prípade, že ide o doklad nadobudnutia vzdelávacích 

výsledkov, ktoré je vhodné regulovať, zaradiť do 

kvalifikačného rámca a registra kvalifikácií, navrhujeme 

hovoriť o mikrokvalifikáciách. Čiže niektoré z 

mikroosvedčení budú dokladovať nadobudnutie 

mikrokvalifikácie v zmysle regulácie SKKR a preto 

budeme voľnejšie hovoriť v tejto súvislosti aj 

o mikrokvalifikáciách a pri niektorých iných 

mikroosvedčeniach nie. Tým sa ponecháva priestor pre 

neregulované vzdelávacie aktivity a udeľovanie 

mikroosvedčení, napr. aj formou elektronických odznakov 

(badges) použiteľných v Europasse, a na akceptáciu 

zahraničných alebo aj postupne sa etablujúcich 

mikroosvedčení akejkoľvek úrovne SKKR a učiacich sa 

s akoukoľvek úrovňou vzdelania. 

 

7 

 

Legislatíva 

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2023 
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Opatrenie: Upraviť metodiku financovania pri rozpise dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám 
 

1 Číslo opatrenia 11 

2 Názov gestora MŠVVŠ SR, MH SR 

3 Názov rebríčka European innovation scoreboard 

4 Názov indikátora 
Medzinárodné vedecké spoločné publikácie 

Top 10 % najcitovanejších publikácií 

5 Znenie opatrenia 
Upraviť metodiku financovania pri rozpise dotácií zo 

štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 

 
6 

 
Podrobný popis opatrenia 

Posilniť váhu parametrov publikačnej činnosti 
v kvalitných zahraničných vydavateľstvách a časopisoch. 

Zohľadňovať nie len kvantitu ale najmä kvalitu výstupov 

v rámci vedecko-výskumnej činnosti vysokých škôl. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2022 

 

Opatrenie: Vytvoriť stratégiu rozvoja doktorandského štúdia 
 

1 Číslo opatrenia 12 

2 Názov gestora MŠVVŠ SR 

3 Názov rebríčka European innovation scoreboard 

4 Názov indikátora Zahraniční doktorandi 

5 Znenie opatrenia Vytvoriť stratégiu rozvoja doktorandského štúdia 

 

 

 

6 

 

 

 

Podrobný popis opatrenia 

V rámci stratégie formulovať opatrenia zvyšujúce kvalitu 

doktorandského štúdia, stanovujúce metodiku 

financovania podpory mladých vedecko-výskumných 

pracovníkov, podporu mobilít týchto pracovníkov, 

zavedenie systematického vzdelávania v oblastiach 

mäkkých zručností (digitálne, pedagogické, projektové 

zručnosti, podnikavosť...) a pod. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2024 

 

Opatrenie: Propagovať slovenské vysoké školy v zahraničí 
 

1 Číslo opatrenia 13 

2 Názov gestora MŠVVŠ SR 

3 Názov rebríčka European innovation scoreboard 

4 Názov indikátora Zahraniční doktorandi 

5 Znenie opatrenia Propagovať slovenské vysoké školy v zahraničí 

 

 
6 

 

 
Podrobný popis opatrenia 

Zvýšenie počtu študentov zo zahraničia študujúcich na 

slovenských vysokých školách je spojené s aktívnou 

propagáciou slovenských škôl na medzinárodných fórach, 

veľtrhoch a pod. V rámci propagácie by boli propagované 

aj možnosti a podmienky doktorandského štúdia na 

slovenských vysokých školách. 
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  Opatrenia na propagáciu slovenských vysokých škôl sú 

zahrnuté do stratégie internacionalizácie, ktorá je 

pripravovaná na MŠVVaŠ. Predpokladá sa vznik Schémy 

na podporu projektov zameraných na návštevy 

zahraničných veľtrhov a podujatí pre nábor zahraničných 

študentov, propagáciu možností štúdia a príbuzné aktivity. 

Na národnej úrovni bude pripravený a implementovaný 

komunikačný plán pre propagáciu vysokého školstva 

v zahraničí. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2022 - 2023 

 

Opatrenie: Podporiť účasť slovenských inštitúcií a výskumníkov v európskej a medzinárodnej 

spolupráci vo výskume a vývoji 
 

1 Číslo opatrenia 14 

2 Názov gestora MŠVVŠ SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 

 

 
4 

 

 
Názov indikátora 

Medzinárodné vedecké spoločné publikácie 

 
Popis indikátora: Počet vedeckých publikácií, u ktorých je 

aspoň jeden spoluautor zo zahraničia – EÚ 27 alebo z 3. 

krajín. 

 

5 

 

Znenie opatrenia 
Podporiť účasť slovenských inštitúcií a výskumníkov 

v európskej a medzinárodnej spolupráci vo výskume 

a vývoji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podrobný popis opatrenia 

Podpora účasti slovenských inštitúcií v Európskom 

výskumnom priestore (ERA). 

Hlavným cieľom opatrení by malo byť zvýšenie účasti SR 

v novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie 

Horizont Európa. Podpora by mala smerovať aj k 

spolupráci v rámci ďalších európskych a medzinárodných 

programov a sietí výskumu a vývoja ako aj k zintenzívneniu 

bilaterálnej spolupráce. 

Návrh opatrení: 

 Podpora účasti slovenských subjektov v projektoch 

programu Horizont Európa – podpora účasti v 

oblasti Widening (zvýšenie účasti a šírenie 

excelentnosti) ako sú Teaming, ERA Chair, 

Twinning, Seal of Excellence, komplementárne 

financovanie projektov, podpora účasti v ERC, 

MSC a COST. 

 Podpora účasti slovenských inštitúcií v európskych 

výskumných a inovačných partnerstvách (EK v 

spolupráci s členskými štátmi navrhla 49 

partnerstiev) vrátane spolufinancovania účasti vo 

výzvach partnerstiev. 

 Financovanie  tzv.  short  listed  projektov,  ktoré 
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  získali  kvalitné  hodnotenie  od  EK,  ale  nezískali 

finančný príspevok z programu Horizont Európa. 

 podpora účasti SR v Dunajskej stratégii (Stratégia 

EÚ pre Dunajský región) s cieľom zintenzívnenia 

spolupráce slovenských subjektov s výskumnými 

organizáciami a univerzitami z krajín Dunajského 

regiónu, sieťovanie výskumu a vývoja. 

 
Návrh opatrení je v súlade s pripravovanou RIS3SK+, 

návrhom nového Operačného programu pre výskum a 

inovácie na roky 2021 – 2027. 

Návrh programov resp. výziev Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja: 

 Podpora prípravy projektov slovenských účastníkov 

podávaných do rámcového programu EÚ Horizont 

Európa prostredníctvom programu APVV – cieľom 

je zvýšiť počet podávaných projektov zo strany 

slovenských účastníkov prostredníctvom refundácie 

nákladov na ich prípravu, ide o pokračovanie 

otvorenej verejnej výzvy na predkladanie žiadostí v 

rámci programu Posilnenie účasti SR v európskej 

spolupráci vo výskume a vývoji, 

 Podpora bilaterálnej spolupráce s krajinami na 

základe podpísaných, prípadne nových dohôd o 

medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci s 

dôrazom na intenzívnejšiu podporu výskumných 

projektov oproti súčasne prevládajúcej podpore 

mobilitných projektov 

 programy APVV založené na prioritách programu 

Horizont Európa vrátane nových výskumných a 

inovačných misií. 

7 Legislatíva 
Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory 

výskumu a vývoja 

8 Termín plnenia opatrenia 2021 - 2027 

 

Opatrenie: Zvýšiť výdavky na výskum a vývoj v pomere k HDP s cieľom priblížiť sa priemeru 

EÚ 
 

1 Číslo opatrenia 15 

2 Názov gestora MF SR, MŠVVŠ SR 

3 Názov rebríčka European  Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora 
Výdavky na výskum a vývoj vo verejnom sektore 

5 Znenie opatrenia 
Zvýšiť výdavky na výskum a vývoj v pomere k HDP 

s cieľom priblížiť sa priemeru EÚ. 

 

6 

 

Podrobný popis opatrenia 
Zvýšenie výdavkov na výskum a vývoj je zakotvené 

v pripravovanej RIS3SK+ 

Cieľ RIS3 SK: Zvýšiť podiel celkových výdavkov na VaV 
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  minimálne na 1,45 % z HDP do roku 2024, s cieľom 

dosiahnuť podiel výdavkov na úrovni 2,19 % z HDP 

do roku 2030. 

Predvídateľnosť a transparentnosť financovania VVaI 

aktivít výrazne zlepší dlhodobý plán financovania aktivít 

VVaI,  podľa   ktorého   by   mohli   výskumné   subjekty 

a podnikatelia plánovať svoje výskumno-vývojové aktivity. 

Dôležitou vlastnosťou takéhoto plánu by bola pravidelná 

aktualizácia, široká komunikácia na všetky zainteresované 

subjekty a komplementárnosť rôznych zdrojov, aby sa na 

dôležité vedecko-výskumné a inovačné témy našli 

prostriedky buď zo štátneho rozpočtu, alebo z fondov EÚ. 

Medzi opatrenia RIS3SK+ sú zaradené napr: 

 Vypracovať, aktualizovať a komunikovať 

dlhodobý plán financovania aktivít VVaI 

zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ. 

 Rozšíriť štátne podporné finančné nástroje a 

schémy pre zvýšenie záujmu podnikov v oblasti 

VvaI. 

 Posúdiť účinky daňových stimulov na VVaI 

so zreteľom na potreby MSP, mikropodnikov a 

jednotlivých podnikateľov. 

Opatrenia sú v gescii MF SR a MIRRI. MŠVVaŠ SR je len 

spolugestorom. 

7 Legislatíva - 

8 Termín plnenia opatrenia 2021 - 2027 

 

Opatrenie: Zvýšiť výdavky na výskum a vývoj v podnikateľskej sfére 
 

1 Číslo opatrenia 16 

2 Názov gestora MF SR, MŠVVŠ SR, MH SR 

3 Názov rebríčka European  Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora Výdavky na výskum a vývoj v podnikateľskej sfére 

5 Znenie opatrenia Zvýšiť výdavky na výskum a vývoj v podnikateľskej sfére 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Podrobný popis opatrenia 

Zvýšenie výdavkov na výskum a vývoj v podnikateľskej 

sfére je zakotvené ako jeden z hlavných cieľov v návrhu 

stratégie RIS3SK+ 

V rámci RIS3SK+ bol stanovený cieľ zvýšiť celkové 

výdavky na výskum a vývoj v súkromnom sektore 

systémovou podporou jeho aktivít, pričom podiel 

súkromných vs verejných výdavkov na výskum a vývoj by 

mal do roku 2027 dosiahnuť 3:2. 

V rámci kompetencií MŠVVaŠ SR bude prehodnotený 

systém poskytovania stimulov pre výskum a vývoj, ktoré 

majú v kombinácii s úľavou na dani z príjmu prispieť 

k budovaniu materiálnych a personálnych kapacít 

podnikateľov v oblasti výskumu a vývoja. Opatrenie bude 

realizované novelou zákona č.172/2005 Z.z. 



16  

 

  Opatrenia sú v gescii MH SR, MF SR, MIRRI. MŠVVaŠ 

SR je len spolugestorom. 

7 Legislatíva 
Zákon  č.  172/2005  Z.  z.  o  organizácii  štátnej  podpory 

výskumu a vývoja 

8 Termín plnenia opatrenia 2021 – 2027 

 

 

 
 

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

A INFORMATIZÁCIE SR 
Opatrenie: Vytvorenie siete európskych centier digitálnych inovácií 

 

1 Číslo opatrenia 1 

2 Názov gestora MIRRI SR 

3 Názov rebríčka Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora MSP s inováciami výrobkov alebo procesov 

5 Znenie opatrenia Vytvorenie siete európskych centier digitálnych inovácií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podrobný popis opatrenia 

Európske centrá digitálnych inovácií sú samostatné 

organizácie alebo koordinované skupiny organizácií 

(konzorciá) s doplnkovými odbornými znalosťami 

s neziskovým cieľom, ktorý podporuje spoločnosti – 

najmä malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou 

kapitalizáciou alebo verejný sektor v oblasti digitálnej 

transformácie. Sú to jednotné kontaktné miesta, ktoré 

pomáhajú spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími 

v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, 

produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne 

technológie. Zameriavať sa budú na aplikovanie 

technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné 

výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné 

technológie. Malým a stredným podnikom budú 

poskytovať priestor na testovanie a experimentovanie, 

prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej 

finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych 

zručností ich zamestnancov. ECDI môžu byť verejné 

a súkromné výskumné a technologické organizácie, 

technické univerzity v spolupráci s priemyselnými 

združeniami, klastrami, inkubátory či inovačné agentúry. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 3Q 2022 

 

Opatrenie: Implementácia Národného plánu širokopásmového pripojenia 
 

1 Číslo opatrenia 2 

2 Názov gestora MIRRI SR 

3 Názov rebríčka 
Správa o globálnej konkurencieschopnosti 

EuropeanInovation Scoreboard 
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4 Názov indikátora 
Využívanie informačných technológií / Širokopásmové 

pripojenie 

5 Znenie opatrenia 
Implementácia Národného plánu širokopásmového 

pripojenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podrobný popis opatrenia 

Cieľom Národného plánu širokopásmového pripojenia 

schváleného vo vláde SR uznesením č. 151 zo dňa 

17.3.2021 pod číslom materiálu 4781/2021 je zabezpečiť 

prístup ku komunikačnej infraštruktúre, ktorá bude 

schopná v dlhodobom horizonte naplniť kvalitatívne a 

kapacitné požiadavky na siete gigabitovej spoločnosti pre 

všetkých občanov, podnikateľov ako aj inštitúcie verejnej 

správy. Naplnenie tejto reformnej vízie dosiahneme 

pokrytím 

 A. všetk ýc h domácností , či už vidiecke alebo mestské, 

do roku 2030 pripojením o rýchlosti download minimálne 

100Mbit/s rozšíriteľných na gigabitovú rýchlosť 

a 

B. subjektov socioekonomickej interakcie ako sú školy, 

dopravné uzly a hlavní poskytovatelia verejných služieb, 

ako aj podniky používajúce digitálne služby do roku 2030 

prístupom ku gigabitovému pripojeniu, technológiou ktorá 

nebude ani v nasledujúcich desaťročiach vyžadovať 

výmenu z dôvodu zvyšujúcich sa kapacitných alebo iných 

kvalitatívnych a technologických požiadaviek. 

Schválený NBP navrhuje riešenie na odstránenie 

definovaného problému - Pokrytie všetkých domácností na 

Slovensku pripojením o rýchlosti download min 

100Mbit/s s možnosťou rozšírenia na 1Gbit/s a subjektov 

socioekonomickej interakcie pripojením o rýchlosti min 

1Gbit/s. 

C. Intervencia v oblastiach 

Uvedené riešenie je navrhnuté realizovať len v miestach 

zlyhania trhu, prostredníctvom navrhnutej možnosti: 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2030 

 

Opatrenie: Vytvorenie Národnej stratégie pre digitálne zručnosti 
 

1 Číslo opatrenia 3 

2 Názov gestora MIRRI SR 

3 Názov rebríčka Správa o globálnej konkurencieschopnosti 

4 Názov indikátora Zručnosti 

5 Znenie opatrenia Vytvorenie Národnej stratégie pre digitálne zručnosti 

 

 
6 

 

 
Podrobný popis opatrenia 

Národná stratégia digitálnych zručností má za cieľ 

definovať kľúčové pojmy, rezorty, financovanie a rozvoj 

digitálnych zručností na Slovensku. Definovanie 

nadrezortnej národnej stratégie digitálnych zručností s 

vlastnými opatreniami a odporúčaniami pre rezorty. 

Uvedená stratégia by nadviazala na európske dokumenty, 
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  predovšetkým na referenčný rámec digitálnych 

kompetencií DIGCOPM  2.1, Akčný plán vzdelávania – 

2020, Európsku agendu zručností – 2020, na odporúčania 

Národnej stratégie zručností, výsledky IT Fitness testu, 

výstupy národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie 

pre 21. storočie, ako aj závery analýzy štúdie stavu 

digitálnych zručností zamestnancov v malých a stredných 

podnikoch 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia december 2022 

 

Opatrenie: Dotačné výzvy na boj proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti 

v čase vzostupu informačných technológií 
 

1 Číslo opatrenia 4 

2 Názov gestora MIRRI SR 

3 Názov rebríčka Správa o globálnej konkurencieschopnosti 

4 Názov indikátora Využívanie informačných technológií 

 

5 
 

Znenie opatrenia 
Dotačné výzvy na boj proti dezinformáciám a rozvoja 

informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných 

technológií 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podrobný popis opatrenia 

Výzvy majú za cieľ podporiť boj proti dezinformáciám 

a rozvoj informačnej gramotnosti v čase vzostupu 

informačných technológií. Cieľom výzvy je zvyšovanie 

gramotnosti v profesionálnom ako aj každodennom živote, 

získanie zručností potrebných pri práci s informáciami 

(kritické myslenie, mediálna gramotnosť, analýza zdrojov 

informácií, a podobne), rozvoj a aplikovanie strategickej 

komunikácie a  oboznámenie  sa  s  digitálnymi  nástrojmi 

a technikami v boji proti šíreniu dezinformácií. Oprávnené 

aktivity sú vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie 

povedomia v oblasti informačnej gramotnosti a boja proti 

dezinformáciám alebo vytvorenie a distribúcia 

vzdelávacích materiálov alebo podporných edukačných 

materiálov zameraných na rovnakú oblasť. Cieľovou 

skupinou aktivít by mali byť študenti stredných a/alebo 

vysokých škôl, učitelia stredných a/alebo vysokých škôl, 

zamestnanci štátnej správy či verejnosť. 

 

7 
 

Legislatíva 
V súlade so Zákonom č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia marec 2022 

 

Opatrenie: Vzdelávanie seniorov a zamestnancov verejnej správy v oblasti digitálnych 

zručností 
 

1 Číslo opatrenia 5 

2 Názov gestora MIRRI SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 
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4 Názov indikátora Celoživotné vzdelávanie 

5 Znenie opatrenia 
Vzdelávanie seniorov a zamestnancov verejnej správy 

v oblasti digitálnych zručností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobný popis opatrenia 

Tento pilotný projekt má za cieľ vytvoriť nástroj, vďaka 

ktorému   bude    v budúcnosti    jednoduchšie    testovane 

a vzdelávanie obyvateľov Slovenska nielen v digitálnych 

zručnostiach. Zavedenie pravidelného testovania 

digitálnych zručností prostredníctvom IT FITNESS testu a 

vytvorenie podporného prostredia pre zvyšovanie 

špecifických        digitálnych         zručností         seniorov 

a zamestnancov verejnej správy. Na základe vykonanej 

analýzy nastane tvorba a realizácia vzdelávacích 

programov na získanie a zvyšovanie základných 

digitálnych zručnosti zamestnancov verejnej správy podľa 

rámca DIGCOMP a vo väzbe na medzinárodne uznávané 

certifikačné systémy (ako napr. ICDL - International 

Certification of  Digital  Literacy).  Prebehne  tiež  tvorba 

a   realizácia    vzdelávacích    programov    na    získanie 

a zvyšovanie základných digitálnych zručnosti seniorov 

podľa rámca DIGCOPM so zameraním na uľahčenie 

životných situácií, využívanie e-služieb (aj vo väzbe na 

eGovernment) a bezpečné využívanie otvorených možností 

komunikácie v prostredí internetu. 

Na základe výsledkov IT Fitness testu návrh ďalších 

opatrení s cieľom zvýšiť úroveň digitálnych zručností 

uvedených cieľových skupín. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia september 2022 

 

Opatrenie: Prijatie stratégie celoživotného vzdelávania podporujúcej zvyšovanie kvalifikácie 

a rekvalifikácie v oblasti digitálnych zručností 
 

1 Číslo opatrenia 6 

2 Názov gestora MIRRI SR 

3 Názov rebríčka Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora Celoživotné vzdelávanie 

 

5 

 

Znenie opatrenia 
Prijatie stratégie celoživotného vzdelávania podporujúcej 

zvyšovanie kvalifikácie (upskilling) a rekvalifikácie 

(reskilling) v oblasti digitálnych zručností 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
Podrobný popis opatrenia 

Stratégia celoživotného vzdelávania bude reflektovať 

identifikovanú potrebu zvyšovania digitálnych zručností v 

populácii. Stratégia zakotví flexibilnejšie vzdelávacie 

cesty a vyššiu priepustnosť jednotlivých vzdelávacích 

stupňov. Zároveň bude reagovať na narastajúce potreby 

návratu dospelej populácie do vzdelávania 

(reskilling/upskilling), a to aj v nadväznosti na požiadavky 

trhu práce s dôrazom na automatizáciu a digitalizáciu. 

Vypracovanie komplexnej nadrezortnej stratégie 

celoživotného vzdelávania, ktorá bude predložená na 
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  schválenie vládou SR. Stratégia sa zameria na opatrenia 

pre splnenie merateľných cieľov celoživotného 

vzdelávania na Slovensku, vrátane tých, ktoré povedú 

k zlepšeniu ukazovateľov v oblasti digitálnych zručností. 

Stratégia bude klásť dôraz na systémové zmeny s dosahom 

na celú relevantnú populáciu a podporí nadobudnutie 

nových, najmä základných (a prenosných) digitálnych 

zručností. Súčasťou tvorby tejto stratégie je aj vytvorenie 

schémy individuálnych vzdelávacích účtov. 

7 Legislatíva  

8 Návrh termínu plnenia opatrenia  

 

Opatrenie: Zriadiť centrá digitálnych inovácií  a Európske centrá digitálnych inovácií 
 

1 Číslo opatrenia 7 

2 Názov gestora MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MH SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora Celoživotné vzdelávanie 

5 Znenie opatrenia 
Zriadiť centrá digitálnych inovácií  a Európske centrá 

digitálnych inovácií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podrobný popis opatrenia 

Ide o podniky poskytujúce školenie zamerané na rozvoj 

alebo zdokonalenie zručností svojich zamestnancov v 

oblasti IKT. DI budú na lokálnej úrovni poskytovať 

podnikom služby s cieľom podporiť nasadzovanie nových 

technológií a technologických inovácií so zameraním, 

ktoré stanovia národné programové dokumenty. Ich 

pôsobenie bude prevažne regionálne s cieľom v prvom 

rade zmapovať digitálnu zrelosť svojich klientov 

a následne poskytnúť riešenia šité na mieru podnikom 

pôsobiacim v konkrétnom geografickom priestore. ECDI 

sa budú zameriavať na aplikovanie pokročilých 

technológií definovaných v programe Digitálna Európa, 

akými sú napríklad umelá inteligencia, vysokovýkonné 

výpočty alebo posilnenie kybernetickej bezpečnosti. 

Medzi kľúčové služby, ktoré budú ECDI poskytovať 

patria: 

- testovanie inovatívnych technológií, 

- vzdelávanie a budovanie potrebných zručností, 

- projektová podpora a podpora v oblasti získavania 

nových zdrojov financovania, 

- prepájanie malých a stredných podnikov na domácich a 

zahraničných partnerov. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2023 
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ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 
Opatrenie: Zvýšiť povedomie o ochrane duševného vlastníctva - zriadenie Akadémie 

duševného vlastníctva v rámci ÚPV SR 
 

1 Číslo opatrenia 1 

2 Názov gestora ÚPV SR 

3 Názov rebríčka Správa o globálnej konkurencieschopnosti 

4 Názov indikátora Inštitúcie 

 

5 
 

Znenie opatrenia 
Zvýšiť povedomie o ochrane duševného vlastníctva - 

zriadenie Akadémie duševného vlastníctva v rámci ÚPV 

SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobný popis opatrenia 

Zámerom zriadenia Akadémie duševného vlastníctva 

v rámci ÚPV SR je koordinácia subjektov v oblasti 

vzdelávacích aktivít. Úlohou Akadémie je poskytovať 

vzdelávanie o duševnom vlastníctve pre rôzne cieľové 

skupiny – žiaci stredných škôl, študenti vysokých škôl, 

učitelia, experti zo štátnej správy alebo predstavitelia 

súdnej moci. Do pôsobnosti Akadémie by mali patriť 

nasledovné aktivity: 

1. Vytvorenie jednotného kalendára vzdelávacích aktivít 

poskytovaných rôznymi subjektmi pôsobiacimi v oblasti 

duševného vlastníctva (napr. ÚPV SR, MK SR, CVTI, FS 

SR) 

2. Vytvorenie špecializovaných materiálov (príručka pre 

MSP, pre univerzity) 

3. Zavedenie pravidelných stretnutí s vybranými 

cieľovými skupinami s cieľom prezentovať nové poznatky 

z oblasti duševného vlastníctva (univerzity, malé a stredné 

podniky, SKPZ, SAK). 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 31. december 2022 

 

Opatrenie: Poskytovanie Patentových voucherov 
 

1 Číslo opatrenia 2 

2 Názov gestora ÚPV SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora Patentové prihlášky 

5 Znenie opatrenia Poskytovanie Patentových voucherov 

 

 
 

6 

 

 
 

Podrobný popis opatrenia 

Cieľom je podporiť MSP, ktoré majú 
potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť 

prostredníctvom inovácií vlastných 

produktov, služieb alebo prostredia, a to najmä aktivitami 

zameranými na stimuláciu ich 

inovačného procesu.. 
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7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2026 

 

Opatrenie: Vytvoriť inovačnú mapu SR 
 

1 Číslo opatrenia 3 

2 Názov gestora ÚPV SR 

3 Názov rebríčka Správa o globálnej konkurencieschopnosti 

4 Názov indikátora Inovačná kapacita 

5 Znenie opatrenia Vytvoriť inovačnú mapu SR 

 

 

6 

 

 

Podrobný popis opatrenia 

Vytvorenie inovačnej mapy SR na základe patentovej 

aktivity prihlasovateľov vynálezov a technických riešení v 

SR. 

Optimalizácia interného a externého legislatívneho 

prostredia pre efektívnu realizáciu transferu technológií z 

akademického prostredia do komerčného sektora. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 31. december 2022 

 

Opatrenie: Zriadiť Komunikačný odbor v rámci ÚPV SR 
 

1 Číslo opatrenia 4 

2 Názov gestora ÚPV SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora Prihlášky ochranných známok 

5 Znenie opatrenia Zriadiť Komunikačný odbor v rámci ÚPV SR 

 
6 

 
Podrobný popis opatrenia 

Cielená komunikačná kampaň – tvorba podcastov, videí 

a obsahu pre sociálne siete – so zámerom propagovať 

ochranu duševného vlastníctva a zvyšovať povedomie 

verejnosti o ochrane duševného vlastníctva 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 31. december 2022 
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Opatrenie: Realizácia vzdelávacích podujatí o ochrane duševného vlastníctva na vzdelávacích inštitúciách  
 

1 Číslo opatrenia 5 

2 Názov gestora ÚPV SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora Prihlášky priemyselných práv 

5 Znenie opatrenia 
Realizácia vzdelávacích podujatí o ochrane duševného 

vlastníctva na vzdelávacích inštitúciách 

6 Podrobný popis opatrenia 

Organizácia podujatí a realizácia prednášok, školení a 

seminárov s rôznymi inštitúciami (prednášky na školách, 

v knižniciach, stretnutia s podnikateľským sektorom a pod.)    

Zintenzívnenie spolupráce s MŠVVaŠ SR a jeho 

podriadenými organizáciami.  

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2023 

 

Opatrenie: Zaviesť zrýchlený postup v konaní 
 

1 Číslo opatrenia 6 

2 Názov gestora ÚPV SR 

3 Názov rebríčka European Innovation Scoreboard 

4 Názov indikátora Prihlášky ochranných známok 

5 Znenie opatrenia Zaviesť zrýchlený postup v konaní 

 

 
6 

 

 
Podrobný popis opatrenia 

Zavedenie zrýchlenie konaní pre vybrané predmety 

priemyselných práv (v prípade potreby aj prijatie 

potrebných legislatívnych zmien) ako zrýchleného postupu 

v konaní o udelení ochrany, ktorý je plne v rukách 

prihlasovateľa, vo vzťahu ku všetkým hlavným 

predmetom priemyselných práv. 

7 Legislatíva - 

8 Návrh termínu plnenia opatrenia 2024 

 


