
07K 02 16 Národný program zvyšovania produktivity 
a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky 

 
A. Zdôvodnenie programu 
Národný program zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky  
(ďalej len „národný program“) bol schválený uznesením vlády SR č. 964 zo 4. septembra 
2002 a následne uznesením vlády SR č. 393 z 21. mája 2003 bol minister hospodárstva určený 
za gestora realizácie národného programu. Národný program pokrýva všetky odvetvia 
a sektory národného hospodárstva a jeho cieľom je v prvom rade pomáhať v oblasti reformy 
riadenia a zvyšovania produktivity na podnikovej úrovni. Zámerom jeho realizácie bolo 
podporiť proces zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti podnikov tak, aby sa 
vytvoril predpoklad pre zvýšenie tempa ekonomického rastu slovenskej ekonomiky. Národný 
program je postavený na šiestich pilieroch:  

1. hospodársky rast krajiny - opatrenie č. 1: Zvýšená produktivita a konkurencieschopnosť 
ako nevyhnutný predpoklad ekonomického rastu v SR, 

2. kvalita a inovácie - opatrenie č. 2: Zvyšovaním produktivity zabezpečiť vyšší štandard 
kvality výrobkov a služieb a opatrenie č. 3 Zabezpečiť zvyšovanie produktivity 
prostredníctvom inovácií a technologického pokroku, 

3. rast zamestnanosti a rozvoj ľudských zdrojov - opatrenie č. 4: Zvýšená produktivita – 
hlavný predpoklad zabezpečenia zvýšenej zamestnanosti a opatrenie č. 5: Zvyšovať 
produktivitu podniku efektívnym využitím a rozvojom ľudských zdrojov s cieľom 
zvýšiť kvalifikovanosť a spôsobilosť pracovných síl, 

4. ochrana práce a životného prostredia - opatrenie č. 6: Zvyšovaním produktivity 
zabezpečiť vyššiu úroveň organizácie práce v podnikoch ako aj bezpečnosť a ochranu 
pri práci a opatrenie č. 7: Prvok zelenej produktivity, nástroj ochrany životného 
prostredia, 

5. sociálne partnerstvo - opatrenie č. 8: Fungujúce sociálne partnerstvo ako nevyhnutný 
predpoklad zvyšovania produktivity 

6. osveta a zvyšovanie povedomia - opatrenie č. 9: Národný program – vyžaduje 
myšlienkové zjednotenie národa 

 
B. Predmet a účel podpory 
Predmetom programu je nepriama pomoc najmä MSP formou realizácie nasledovných aktivít: 
 

Aktivita  Charakteristika 

Vydávanie 
odborného 
dvojmesačníka 
Produktivita 
a Inovácie 

Časopis Produktivita a Inovácie poukazuje na dianie v priemyselnom prostredí, 
nové technológie, produkty a riešenia, dôležité pre podnik. Dáva odpovede 
na to ako byť produktívny v podnikateľskom prostredí EÚ. Dáva prehľad 
o inováciách z oblasti priemyselného inžinierstva, konštruovania, 
elektrotechniky, IT, materiálového inžinierstva. Časopis Produktivita a Inovácie 
poskytuje ucelený prehľad rozvoja v oblasti priemyslu vo vzájomných väzbách 
so všetkými spolupracujúcimi odvetviami v podstatných ekonomických 
súvislostiach. V časopise sú príspevky zamerané na aktuálne podmienky a dianie 
ako aj najnovšie poznatky a výsledky vedy a výskumu, pričom časopis napomáha 
transferu najnovších poznatkov do praxe. 

Organizovanie 
súťaže: Národná 

Súťaž o Cenu je vyhlasovaná MH SR každoročne vo väzbe na závery uznesenia 
vlády č. 964 zo 4. septembra 2002. SLCP ako odborný garant pre metodiku 



cena produktivity hodnotenia zabezpečuje aj organizačnú časť podujatia. Súťaž je organizovaná 
v dvoch kategóriách: 1. Malý a stredný podnik, 2. Veľký podnik. 

Organizácia 
konferencie: 
Národné fórum 
produktivity 

Národné fórum produktivity sa venuje pokrokovým i tradičným prístupom 
priemyselného inžinierstva. Odborníkmi sú prezentované najnovšie poznatky, 
súvisiace s priemyselnou praxou, ktoré by ostatným podnikom mohli slúžiť ako 
najlepšie praktiky do budúcna. Súčasťou podujatia sú odborné workshopy, kde 
sú účastníci podrobne oboznámení s konkrétnymi prístupmi na zvyšovanie 
produktivity, pričom majú možnosť riešiť špecifické úlohy pod vedením 
skúsených odborníkov z branže. 

Výskum 
Najlepších praktík 
a nových 
technológií pre 
podporu 
podnikania 

Na podporu pripravenosti využívať najnovšie technológie (faktor 
konkurencieschopnosti) je potrebné neustále monitorovanie najnovších 
výsledkov výskumu a vývoja za súčasnej analýzy a hodnotenia možností 
ich efektívneho využívania v podnikovej praxi a podnikaní. S ohľadom na 
súčasné potreby priemyselnej praxe orientovať sa na oblasť aplikovaného 
výskumu a vývoja v oblastiach nových výrobných technológií, podpory 
plánovania a riadenia podnikových procesov, technológií na podporu inovačných 
procesov, transferu technológií, komercionalizácie a nových foriem podnikania. 

Zapojenie do 
medzinárodných 
sietí a rozvoj 
spolupráce 

Aktívne reprezentovanie záujmov Slovenskej republiky a na základe zdieľania 
informácií o najnovších poznatkov je možné realizovať transfer poznatkov. Ide 
o nasledovné organizácie European Association of National Productivity Centres 
v Bruseli (Belgicko), World Confederation of Productivity Sciences v Quebec 
(Kanada), Manufuture SK. Aktivity spojené s členstvom: 
Návštevy konferencií a odborných podujatí organizovaných v rámci 
medzinárodných sietí. Šírenie najnovších poznatkov získaných v spolupráci 
s medzinárodnými partnermi. Príprava a vydávanie publikácií 

Vzdelávacie 
aktivity pre rozvoj 
ľudských zdrojov 
so zameraním na 
oblasť Inovácií 

Vzdelávanie pracovníkov má významný dopad na inovačné procesy v podnikovej 
i akademickej sfére. Dôraz je kladený najmä na záujem o transfer znalostí na báze 
vzdelávania s využitím tradičných i inovatívnych prístupov ku didaktickému 
procesu. Hlavnými oblasťami sú: 
- nástroje tvorby a riadenia inovácií, 
- komercializácia inovácií. 
Kľúčovým faktorom úspechu je prepojenie rozvoja ľudských zdrojov na pilotné 
projekty inovácií v podnikových procesoch. Vzdelávanie bude prebiehať so 
zapojením pracovníkov z podnikovej sféry, výskumných pracovísk a akadémie. 
Prezenčná forma bude podporená bázou poznatkov organizovaných v podobe 
e-learningu. 

Prevádzkovanie 
a rozvoj služieb 
znalostného 
inovačného portál 

Znalostný inovačný portál je nadstavbou k aktívnej konferenčnej a publikačnej 
činnosti, orientovanej na podporu bázy najlepších praktík z oblasti 
konkurencieschopnosti, produktivity, inovácií a podnikania. Zámerom 
je prevádzkovanie a rozvoj činnosti internetového portálu, ktorý bude integrovať 
poznatky, informácie a vedomosti, použiteľné pre riešenie konkrétnych 
problémov firiem a podnikov za účelom zvýšenia ich inovačnej výkonnosti. 
Poskytovaný obsah bude orientovaný na reálne postupy a metódy ako zvyšovať 
produktivitu, ako zostať konkurencieschopný, ako efektívne riadiť inovačné 
projekty, ako budovať výkonnú firmu v podobe odborných príspevkov 
a skúseností z praxe. Bude taktiež obsahovať databázu najlepších praktík pre 
oblasť zavádzania inovácií, zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti. 

 
C. Príjemca pomoci 
Program je určený malým a stredným podnikateľom ako nepriama forma podpory. Podnikateľ 
uchádzajúci sa o nepriamu pomoc musí spĺňať podmienky definujúce MSP v zmysle 
Odporúčania EK č. 2003/361/ES.  
 



D. Forma a rozsah podpory 
Podpora spočíva v spolufinancovaní nákladov na činnosti:  
1/ Vydávanie odborného dvojmesačníka Produktivita a Inovácie  
2/ Organizáciu konferencie „Národné fórum produktivity“ 
3/ Výskum Najlepších praktík a nových technológií pre podporu podnikania 
4/ Zapojenie do medzinárodných sietí a rozvoj spolupráce v oblasti zvyšovania 

konkurencieschopnosti a produktivity v priemysle 
5/ Vzdelávacie aktivity pre rozvoj ľudských zdrojov so zameraním na oblasť Inovácií 
6/ Prevádzkovanie a rozvoj služieb znalostného inovačného portálu. 
Výška podpory nemôže byť vyššia ako 50 % celkových nákladov na všetky aktivity. 
 
E. Podmienky poskytovania pomoci 
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (rozpočtovej kapitoly MH SR) budú zo strany 
MH SR poskytnuté Slovenskému centru produktivity (SLCP) na základe Zmluvy o spolupráci 
medzi MH SR a SLCP.  
 
F. Postup pri podaní žiadosti o podporu  
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle ustanovenia § 11 ods. 7 
písm. c) zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) vyhlási výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „výzva“) z rozpočtovej kapitoly ministerstva na 
rozpočtový rok 2011 podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona.  
 
G. Rozpočet 
Plán rozpočtu na realizáciu programu:    
Rok 2011   55 000 EUR 
Rok 2012                       0 EUR 
Rok 2013                       0 EUR 
 
H. Oprávnené náklady 

 
Oprávnené náklady vynaložené v súlade s cieľmi programu sú najmä náklady na: 

• prípravu a realizáciu podujatí pre MSP (školenia, semináre, podnikateľské kluby, 
konferencie a iné podobné aktivity vrátane občerstvenia) a externé služby spojené 
s ich organizáciou, odborným, logistickým, marketingovým zabezpečením,  

• aktivity spojené s účasťou MSP na kooperačných podujatiach organizovaných doma 
a v zahraničí, externé služby spojené s organizáciou týchto podujatí, odborným, 
logistickým a marketingovým zabezpečením,  

• náklady na prípravu, tlač, propagáciu a distribúciu informačných materiálov 
a publikácií pre MSP vo všeobecnosti, 

• poradenstvo a informácie MSP pri podnikaní, aj písomnou formou, napr. web stránky, 
• preklady základných informácií, týkajúcich sa podnikania z/do iných jazykov 

s ich priebežnou aktualizáciou,  
• odborné vzdelávanie pracovníkov špecializovaných na poskytovanie služieb pre MSP 

v rámci programu. 
 

Oprávnené náklady sú náklady, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou oprávnených aktivít 
v rámci programu v období od 1. 1. 2011. 

 
 



I. Kritériá hodnotenia úspešnosti programu 
Sledovanie ukazovateľov na vyhodnotenie efektivity programu zabezpečí SLCP. 
 

• Počet MSP, resp. jednotlivcov z cieľových skupín, zasiahnutých propagačnými 
aktivitami 

• Počet účastníkov na podujatiach  
• Poskytnuté kontakty na zahraničné firmy  
• Poskytnuté kontakty zahraničným firmám  

 
J. Kontrola 
Poskytovateľ, vykonávateľ a ostatné kontrolné orgány štátnej správy sú oprávnení vykonať 
kontrolu pridelených verejných prostriedkov v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z.  
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 618/2004 Z. z. a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
K. Spôsob vyhlásenia programu 
Program vyhlasuje MH SR zverejnením v Obchodnom vestníku SR.  
 
 
L. Doba trvania programu 
Program nadobúda platnosť a účinnosť od dňa uverejnenia v Obchodnom vestníku SR. 
Prípadné predčasné ukončenie alebo zmeny podmienok budú včas oznámené poskytovateľom 
pomoci. Zmeny v rámci písm. G. Rozpočet nepodliehajú uverejneniu  
v Obchodnom vestníku SR. 
 
Poskytovateľ programu 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 
tel.: 02/4854 1111 
webová stránka: www.economy.gov.sk 
 
Vykonávateľ programu 
Slovenské centrum produktivity 
Univerzitná 8215/1,  
010 08 Žilina  
e-mail:  
webová stránka:  
 
 
 


