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1.1.1 Legislatívne normy, metodické pokyny a usmernenia týkajúce sa inovačného 

rozvoja a podpory výskumu a vývoja 
 

1.1.2 Legislatívne normy týkajúce sa regionálneho inovačného rozvoja – Inovitum, n.o. 
 
V rámci decentralizácii kompetencií štátnej správy získali významné kompetencie vyššie územné celky, 
ktoré majú zodpovednosť nie len v oblasti cestnej dopravy, regionálneho školstva, ale aj v regionálnom, 
ekonomickom a inovačnom rozvoji. Jednotlivé samosprávne kraje však pristupujú k regionálnemu a 
ekonomickému rozvoju rôznym spôsobom, pričom však môžeme skonštatovať, že jednotlivé prístupy 
sú nedostatočné a neefektívne. 
Dôvodom je, že samosprávne kraje majú kompetencie podporovať regionálny inovačný rozvoj (ktorý 
zahŕňa podporu podnikania,  inovácií, výskumu a vývoja i ľudských zdrojov pre tvorbu inovácií), ale túto 
kompetenciu nevyužívajú dostatočne.  
 
V zmysle súčasnej legislatívy ide o túto zákonnú úpravu podpory regionálneho inovačného rozvoja: 
 
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby 
svojich obyvateľov. Pritom: 

a) zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja 
územia samosprávneho kraja, 

b) vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja, 
c) obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné 

plány regiónov, 
d) účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje, 
e) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb 

obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja, 
f) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné 

právnické osoby podľa osobitných predpisov,  
g) podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, 
h) utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a 

ostatných prvkov svojho územia, 
i) obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracuje 

s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov 
určených na poskytovanie sociálnych služieb, 

j) utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva, 
k) utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj 

ďalšieho vzdelávania, 
l) utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a 

stará sa o ochranu pamiatkového fondu 
m) utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj, 
n) koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež, 
o) spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí, 
p) podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho 

kraja, 
q) rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov, 
r) vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi. 

 
Pôsobnosť samosprávneho kraja je definovaná najmä v : 

 odseku a) zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho 
rozvoja územia samosprávneho kraja.   
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Z uvedeného vyplýva, že samosprávne kraje majú možnosť aktívnejšie vstupovať do regionálneho 
inovačného rozvoja a podpory tvorby inovácií v kraji. A práve tvorba inovácií je kľúčový aspekt 
dlhodobej konkurencieschopnosti a prosperity Slovenska. Vo veľkej miere je inovačný rozvoj 
realizovaný štátom, t.j. ústrednými orgánmi štátnej správy, resp. nimi zriadenými rezortnými 
organizáciami. Myslíme si, že práve samosprávne kraje majú oveľa väčšiu možnosť vytvárať a následne 
realizovať politiku regionálneho inovačného rozvoja, avšak chýbajú im finančné zdroje na jej realizáciu.  
 
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 
V zmysle tohto zákona je:  

a) región je územný celok vymedzený podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek, 
b) regionálny rozvoj je súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych 

procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho 
konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému 
rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi, 

c) regionálna politika je koordinovaný súbor činností a postupov príslušných orgánov a 
organizácií na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré prispievajú k hospodárskemu 
rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju regiónov, 

d) aglomerácia je súvislá zastavaná mestská oblasť s periférnymi zónami nie nevyhnutne 
urbánneho charakteru, ktoré sú spojené s centrom, 

e) sociálno-ekonomickí partneri sú subjekty verejnej správy, podnikatelia a mimovládne 
organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej alebo 
celoštátnej úrovni, 

f) mikroregionálne združenie je právnická osoba založená na účely dosiahnutia spoločných 
riešení pri zvyšovaní úrovne hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja 
regiónu, 

g) partnerstvo je forma spolupráce medzi sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí zabezpečujú 
hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo územný rozvoj dotknutého regiónu s ohľadom na 
udržateľný rozvoj, 

h) územná spolupráca je spolupôsobenie sociálno-ekonomických partnerov pri zvyšovaní úrovne 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja v nadväznosti na územie regiónu, 

i) euroregión je subjekt územnej spolupráce zložený zo zástupcov sociálno-ekonomických 
partnerov, ktorí pôsobia na regionálnej a miestnej úrovni susediacich štátov, založený na účely 
cezhraničnej spolupráce, 

j) slovenská časť euroregiónu je záujmové združenie právnických osôb založené podľa 
osobitného predpisu na účely cezhraničnej spolupráce so sídlom v Slovenskej republike, 

k) regionálna rozvojová agentúra je právnická osoba, ktorá napomáha zvyšovať najmä trvalý rast 
ekonomického potenciálu a sociálneho potenciálu regiónu. 

 
Ciele podpory regionálneho rozvoja 

(1) Hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je 
a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho 

rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, 
b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch 

pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, 
c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo 

udržateľného rozvoja. 
 

(2) Podpora regionálneho rozvoja podľa odseku 1 je zameraná najmä na 
a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, 

materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov, 
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b) rozvoj vedy, výskumu a vývoja prispievajúci k celkovému rozvoju regiónu so zreteľom na 
podporu zavádzania nových technológií a inovácií pri rešpektovaní vnútorných špecifík 
regiónu, 

c) rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne, 
d) rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, 

optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené 
pracovné miesta, 

e) rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania 
prípravy detí a mladých dospelých na trh práce, 

f) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu 
rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít, 

g) realizáciu verejných prác podporujúcich rozvoj regiónu, 
h) zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu, 
i) zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb, 
j) rozvoj cestovného ruchu, 
k) medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja v 

záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu, 
l) zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel, 
m) rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života 

na vidieku, 
n) realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na 

obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej 
infraštruktúry regiónu, 

o) ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie alternatívnych 
zdrojov energie, 

p) rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne, 
q) udržateľný rozvoj aglomerácií, obnovu, regeneráciu a rozvoj miest a obcí podľa záväznej časti 

príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, 
r) zvyšovanie dostupnosti a kvality bývania, 
s) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania 

obyvateľstva, 
t) rozvoj multikultúrnej spoločnosti v regióne vrátane multikultúrneho dialógu, spolupráce a 

tolerancie v regiónoch a sídlach, 
u) rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky, 
v) ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia, 
w) ďalšie aktivity, ak to ustanoví osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva. 

 
Podľa vyššie uvedenej podpory regionálneho rozvoja medzi podporu regionálneho inovačného rozvoja 
patrí najmä: 

 rozvoj vedy, výskumu a vývoja prispievajúci k celkovému rozvoju regiónu so zreteľom na 
podporu zavádzania nových technológií a inovácií pri rešpektovaní vnútorných špecifík 
regiónu, 

 rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne, 
 rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, 

optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené 
pracovné miesta, 

 rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania 
prípravy detí a mladých dospelých na trh práce, 

 
Tieto oblasti pokrývajú aj zameranie projektu SUREGIN a na tieto oblasti budú zamerané aj a návrhy 

regionálnej politiky v oblasti podpory podnikania a inovácií na úrovni samosprávnych krajov, resp. v oblasti 
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podpory výskumno-vývojového potenciálu a rozvoja ľudských zdrojov pre inovácie na úrovni samosprávnych 
krajov. 
  
V Zákone o podpore regionálneho rozvoja je kompetencia samosprávnych krajov deklarovaná hlavne 
v  § 11 - pôsobnosť samosprávneho kraja pri podpore regionálneho rozvoja a je dokonca ešte oveľa 
širšia ako v zákone č. 302/2001. Vyšší územný celok vo svojej pôsobnosti na účely podpory 
regionálneho rozvoja: 

a) vypracúva a vyhodnocuje analýzy rozvoja kraja a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo udržateľný 
hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj, 

b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja vyššieho územného 
celku, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad 
programu rozvoja vyššieho územného celku s prioritami a cieľmi ustanovenými v národnej 
stratégii a s územnoplánovacou dokumentáciou, 

c) podieľa sa na príprave národnej stratégie, na vyhodnocovaní jej realizácie a každoročne do 30. 
júna zasiela úradu podpredsedu vlády správu o napĺňaní priorít a cieľov národnej stratégie, 

d) spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy pri zosúlaďovaní programu rozvoja vyššieho 
územného celku a rozvojových programov verejných prác dotýkajúcich sa územia vyššieho 
územného celku, 

e) vypracúva návrhy regionálnej inovačnej stratégie a regionálnej inovačnej politiky a ďalších 
odvetvových stratégií a politík, 

f) podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § 3 
v spolupráci s úradom podpredsedu vlády a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi na 
území vyššieho územného celku, 

g) vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev, 
h) spolupracuje s regiónmi, územnými celkami a inými subjektmi verejnej správy alebo s orgánmi 

iných štátov, ktoré plnia funkcie územnej samosprávy,  
i) vedie elektronickú evidenciu programov rozvoja obcí a spoločných programov rozvoja obcí, 

ktoré sa nachádzajú na jeho území, 
j) na podporu regionálneho rozvoja územia vyššieho územného celku môže zriaďovať regionálne 

rozvojové agentúry, 
k) podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj regiónu 

 
Najmä podľa: 

 odseku a) vypracúva a vyhodnocuje analýzy rozvoja kraja a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo 
udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj, 

 odseku e) vypracúva návrhy regionálnej inovačnej stratégie a regionálnej inovačnej politiky a 
ďalších odvetvových stratégií a politík  a  

 odseku k) podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj regiónu.  
 
zákon jednoznačným spôsobom vymedzuje kompetencie VÚC, ktoré však k dnešnému dňu 
nedostatočným spôsobom pretavili tieto zákonom dané kompetencie a povinnosti do bežnej praxe 
a taktiež nie je zabezpečené adekvátne financovanie samosprávnych krajov na výkon vyššie 
spomenutých funkcií v oblasti regionálneho inovačného rozvoja. Tým pádom sú aktivity v oblasti 
inovačného rozvoja nedostatočne podporované, nekoordinovaného zo strany samosprávnych krajov 
a samosprávne kraje hrajú len parciálnu úlohu v oblasti regionálneho inovačného rozvoja, nakoľko nie 
sú zapojení do finančných, rozhodovacích a kontrolných mechanizmov podpory inovačného rozvoja.   
 
Zdroje financovania regionálneho rozvoja 

(1) Regionálny rozvoj sa financuje  
a) zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Úradu 

podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad 
podpredsedu vlády“) a z rozpočtových kapitol ministerstiev, 
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b) zo štátnych účelových fondov, 
c) z rozpočtov vyšších územných celkov, 
d) z rozpočtov obcí, 
e) z prostriedkov fyzických osôb, 
f) z prostriedkov právnických osôb, 
g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií, 
h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi 

Slovenskou republikou a inými štátmi 
i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis. 

(2) Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné 
prostriedky z fondov Európskej únie poskytované podľa osobitných predpisov 

 
V súčasnosti sú však finančné prostriedky z fondov Európskej únie hlavným zdrojom financovania 
regionálneho rozvoja a osobitne inovačného rozvoja, resp. podpory výskumu a vývoja na Slovensku, čo 
so sebou prináša vyššiu neefektivitu celého systému rozvoja inovačného ekosystému, najmä z dôvodu 
uplatňovania centrálneho systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, pričom 
regióny majú len obmedzenú právomoc pri riadení tohto procesu.   
 
Zhodnotenie legislatívnych noriem a metodických pokynov, ktoré sa týkajú regionálneho inovačného 
rozvoja 
 
V zmysle súčasnej legislatívy ide napr. o túto zákonnú úpravu podpory inovačného rozvoja Slovenskej 
republiky: 
 
Zákon č. 290/2016 Z.z. o  podpore malého a stredného podnikania 
Tento zákon upravuje formy a spôsob poskytovania podpory a pôsobnosť Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v oblasti malého a stredného podnikania. 
Ministerstvo môže poskytnúť podporu na: 

a) zakladanie mikropodnikov (Čl. 2 ods. 3 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. 
júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 
107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).), malých podnikov (Čl. 2 ods. 2 Prílohy I 
nariadenia (EÚ) č. 651/2014.) a stredných podnikov (Čl. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) 
č. 651/2014.), 

b) rozvoj existujúcich mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov, 
c) vytváranie nových pracovných miest alebo udržanie existujúcich pracovných miest v 

mikropodnikoch, malých podnikoch a stredných podnikoch, 
d) zvyšovanie konkurencieschopnosti mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov a 

posilnenie ich postavenia na vnútornom trhu Európskej únie a mimo vnútorného trhu 
Európskej únie, 

e) projekty združení na rozvoj mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov, 
f) zachovanie a rozvoj tradičných priemyselných odvetví, remesiel, tradičných ľudových remesiel 

a ľudových umeleckých výrob, 
g) zakladanie a rozvoj obchodných spoločností povinne vytvárajúcich základné imanie, so sídlom 

v Slovenskej republike, od vzniku ktorých neuplynulo viac ako 36 mesiacov a ktoré sú ovládané 
fyzickými osobami, ktoré sú jej zakladateľmi, a sú inovačným podnikom (Čl. 2 ods. 80 
nariadenia (EÚ) č. 651/2014.), mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom, 

h) výskum a vývoj okrem pomoci poskytovanej podľa osobitných predpisov (§ 16 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. § 3 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov), 

i) inovácie produktov, služieb a procesov, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1478511363522&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1478511363522&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1478511363522&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1478511363522&from=SK
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j) zlepšovanie podnikateľského prostredia. 
 
Podpora sa poskytuje: 

a) priamou formou ako 
1. nenávratný finančný príspevok podľa osobitného predpisu ( § 16 zákona č. 292/2014 Z. z. o 

príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

2. dotácie (§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

3. finančný nástroj podľa osobitného predpisu (Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných 
nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov). 

b) nepriamou formou ako 
1. informácie a poradenstvo v oblasti podnikania, 
2. vzdelávanie v oblasti podnikania, 
3. podporný poukaz súvisiaci s prijatím služieb v oblastiach podpory podľa § 2, 
4. organizovanie a podpora účasti na stážach, súťažiach, výstavách alebo iných podujatiach 

zameraných na podporu podnikania,  
5. cielené posilňovanie potenciálu mikropodniku, malého podniku alebo stredného podniku, 

ktoré umožňuje zvyšovať jeho výkon, 
6. dlhodobé odborné poradenstvo a odborný tréning, ktorého cieľom je zlepšenie 

podnikateľských zručností a odborný rast. 
 
Podporu podľa poskytuje ministerstvo na základe: 

a) schémy pomoci (§ 7 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej 
pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o štátnej 
pomoci/), 

b) programu, v rámci ktorého sa podpora poskytuje len fyzickej osobe – nepodnikateľovi. 
 
Poskytovateľom podpory je ministerstvo. Ministerstvo môže na základe písomnej zmluvy  (§ 51 
Občianskeho zákonníka, § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka). poveriť inú právnickú osobu, aby v jeho 
mene vykonávala niektoré úlohy spojené s poskytovaním podpory (ďalej len „vykonávateľ podpory“). 
Vykonávateľom podpory môže byť:  

a) príspevková organizácia alebo rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva, 
b) združenie právnických osôb s účasťou ministerstva založené na podporu a rozvoj malého a 

stredného podnikania, ktoré je prijímateľom dotácie podľa osobitného predpisu. (§ 4 zákona 
č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky.) 

 
Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z. a zákona č. 331/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 
 
Paragraf 4 znie: 

1. Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na úhradu oprávnených nákladov na aktivity 
zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia a na úhradu oprávnených 
prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje 
schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného 
predpisu,1a) na ktoré sú v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa žiada dotácia, vyčlenené 
finančné prostriedky v rozpočtovej kapitole ministerstva. Za oprávnené náklady podľa prvej 
vety sa považujú všetky oprávnené náklady, ktoré združeniu právnických osôb s účasťou 
ministerstva vznikli od 1. januára rozpočtového roka. 
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2. Dotácia podľa odseku 1 sa môže použiť aj na úhradu miezd, platov, odvodov, služobných 
príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní zamestnancov a štatutárnych orgánov združenia 
právnických osôb s účasťou ministerstva, najviac však do výšky 1,7-násobku tarifného platu 
zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme prislúchajúceho pre 12. platovú triedu a 
12. platový stupeň ustanovených nariadením vlády Slovenskej republiky v príslušnom 
rozpočtovom roku.“. 

 
Paragraf 8 znie:  

1. Dotáciu podľa § 2 písm. f) možno poskytnúť na financovanie projektov 
a) zameraných na podporu inovácií, 
b) priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (Čl. 4 ods. 1, čl. 8, čl. 17 až 19, čl. 21, 22, 

28, 31 nariadenia (EÚ) č. 651/2014), 
c) rozvoja priemyselných klastrových organizácií, 
d) riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci vrátane nákladov 

na ich prípravu a na financovanie technických štúdií realizovateľnosti a vedecko-technických 
služieb zameraných na zabezpečenie konkurencieschopnosti. 

2. Priemyselnou klastrovou organizáciou sa rozumie organizované zoskupenie odvetvovo alebo 
prierezovo zameraných nezávislých podnikateľských subjektov, malých podnikov a stredných 
podnikov, organizácií pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja a ďalších podporných inštitúcií, 
ktorých účelom je podporovať inovácie prostredníctvom zdieľania infraštruktúrnych kapacít 
a výmeny poznatkov a odborných znalostí medzi podnikmi a ostatnými organizáciami v 
zoskupení. 

3. Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe schválenej schémy pomoci a výzvy na 
predkladanie projektov 

4. Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej 
osobe. 

 
Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
V Zákone Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov upravuje v § 2 zameranie investičnej pomoci, ktorá sa poskytuje na investičného zámeru 
v  priemyselnej výrobe, technologickom centre, alebo centre podnikových služieb. Zákon určuje 
niekoľko foriem investičnej pomoci. Podmienky implementácie zákona spresňuje nariadenie vlády SR 
č. 195/2018 Z. z., ktoré určuje podmienky poskytnutia investičnej pomoci,  intenzitu a výšku investičnej 
pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky. Nariadenie okrem regionálneho členenia 
podmienok pomoci určuje aj prioritné oblasti z hľadiska ekonomického a technologického zamerania. 
Prioritizované sú oblasti: výroba potravín, výroba chemikálií a chemických výrobkov, výroba 
základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov, výroba počítačových, 
elektronických a optických výrobkov, výroba elektrických zariadení, výroba strojov a zariadení i. n., 
výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov a výroba ostatných dopravných prostriedkov. 
 

1.1.3 Legislatívne normy, metodické pokyny a usmernenia týkajúce sa podpory výskumu 

a vývoja – IRTEC n.o. 
 
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je v § 30c určená možnosť 
uplatnenia odpočtu výdavkov na realizované VaV aktivity v daňovom základe. Od základu dane 
zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka možno odpočítať 150 % výdavkov (nákladov) 
vynaložených na výskum a vývoj. Celková výška odpočítateľných výdavkov sa postupne zvyšuje. 
Pôvodná výska 25% sa má postupne zvýšiť až na 200%. Samotný výskum a vývoj definuje Finančné 
riaditeľstvo SR. Superodpočet si môžu uplatniť všetky právnické a fyzické osoby s príjmami 
z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti. Podnikatelia uplatňujúci odpočet výdavkov na 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1478511363522&from=SK
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výskum a vývoj nemusia mať výskum a vývoj zapísaný v Obchodnom registri. Podnikatelia môžu pri 
realizácii projektu výskumu a vývoja od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty opätovne 
odpočítať 150 % výdavkov (za rok 2019). Taktiež, je možné sumu zvýšiť o 100 % kladného rozdielu 
medzi priemerom úhrnu výdavkov vynaložených v zdaňovacom období na výskum a vývoj 
zahrnovaných do odpočtu a úhrnom výdavkov vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom 
zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu ako aj v dvoch bezprostredne 
predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu. 
 
Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj 
V zákone č. 595/2003 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov sa v § 3 určuje, že stimul je dotácia, alebo úľava na dani z príjmu. 
Stimul je možné poskytnúť na základný výskum, priemyselný výskum, experimentálny vývoj, alebo 
vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu výskumu a vývoja. Stimuly sú určené mikro 
podnikateľom, malým podnikateľom, stredným podnikateľom a veľkým podnikateľom. Podmienkou 
poskytnutia stimulu je vytvorenie, alebo rozšírenie existujúceho pracoviska zameraného na 
vykonávanie výskumu a vývoja. Doba riešenia projektu je tri roky. Daňovník si môže uplatniť nárok na 
úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane. 
 
V rámci legislatívnych noriem, konkrétne zákona č. 132/2002 o vede a technike, ktorý bol neskôr 
nahradení zákonom č. 172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja nenastali veľmi 
významné zmeny. Prejavilo sa to prevažne iba vo vymedzená pojmov, rozdelení v sústave odborov 
vedy a techniky – zákon č. 172/2005 je rozsiahlejší v porovnaní so zákonom č. 132/2002 Z.z. Nižšie sú 
uvedené podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú konkrétnych častí.  
 
Zákon č. 132/2002 o vede a technike nahradený neskôr zákonom č. 172/2005 o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja  
Zákon č. 132/2002 o vede a technike bol rozdelený do piatich častí, pričom v jednotlivých častiach sa 
riešilo: najprv: 
§ 2 vymedzenie pojmov – ako veda, technika, výskum, projekt;  
§ 4 sektorová štruktúra PO a FO výskumu a vývoja;  
§ 5 vedecko-technické služby;  
v ďalšej časti sa riešili  - § 6 úlohy ústredných orgánov v oblasti vedy a techniky;  
tretia časť informovala - o podpore vedy a technike, §8 - jej formách, § 9 - štátnom rozpočte pre vedu 
a techniku, § 10 - náklady na riešenie úloh výskumu a vývoja. Štvrtá časť predkladala sumár informácií 
§ 11 - pre prípravu, výber, kontrolu plnenia úloh výskumu a vývoja; štátne programy výskumu a vývoja 
(§ 12 – príprava, výber a kontrola plnenia úloh výskumu a vývoja, § 13 štátne objednávky, § 14 príprava, 
zabezpečenie a kontrola plnenia štátnych programov výskumu a vývoja; § 15  rada štátneho programu 
a rada podprogramu, § 16 osobitné a splnomocňujúce ustanovenia) , v poslednej časti sa uvádzal § 17 
- systém hodnotenia vo výskume a vývoji a informačné zabezpečenie výskumu a vývoja (§ 17 
periodické hodnotenie, § 18 komisia na periodické hodnotenie výskumu a vývoja, § 19 akreditácia 
a certifikácia, § 20 informačné zabezpečenie výskumu a vývoja, § 21 sankcie).  
 
Zákon č. 172/2005 Z. z. mierne pozmenil formuláciu vymedzenia pojmov a to:  výskum, vývoj, zaviedol 
pojem inovácia; Obdobie, na ktoré sa spracúva dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky je 
5 až 10 rokov; obsahuje aj plán finančného zabezpečenia aktivít, ktoré pokrýva.  
 
§ 6 (3) Sústava odborov vedy a techniky sa člení na skupiny:  

 prírodné vedy,  

 technické vedy,  

 lekárske vedy (v zákone č. 132/2002 aj farmaceutické vedy),  

 pôdohospodárske vedy, 
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 spoločenské vedy,  

 humanitné vedy.  
 
§ 7 b (2) Špecializovanými organizáciami vedy a techniky sú:  

 vedecko-technologické parky,  

 výskumno-vývojové centrá,  

 technologické inkubátory – poskytujú podporu začínajúcim malým podnikateľom najviac 3 
roky od získania ich oprávnenia podnikať.  

 
§ 8a (2) Dotáciu na vedecko-technické služby možno poskytnúť a použiť aj na:  

 mzdové náklady a ostatné osobné náklady osobám, ktoré zabezpečujú vykonávanie činnosti 
(poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií a poznatkov vrátane knižničných 
služieb, činnosti podporujúce prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe, poradenstvo 
a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja, monitoring, prieskum, zber a analýza údajov, 
informácií a poznatkov, technická normalizácia a posudzovanie zhody výrobkov, patentová 
a licenčná činnosť, vedecko-technické služby v oblasti metrológie vykonávané podľa 
osobitného predpisu, súdnoznalecká činnosť, prekladateľstvo a tlmočníctvo v oblasti výskumu 
a vývoja vykonávané podľa osobitného predpisu, ďalšie vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie 
pre potreby výskumu a vývoja uskutočňované podľa osobitného predpisu, činnosti 
podporujúce skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja, činnosti podporujúce 
medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.) a sú dohodnuté v pracovnej zmluve alebo 
dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

 Náklady na pracovné cesty a náklady na zahraničné pracovné cesty spojené so zabezpečovaním 
činností.  

 
§ 8a (3) Poskytovateľom dotácie môže byť ministerstvo školstva, ústredný orgán alebo Slovenská 
akadémia vied. Zároveň § 8a (22) poskytovateľ dotácie kontroluje aj účelnosť použitia dotácie na 
základe správy predloženej príjemcom dotácie najneskôr do 3 mesiacov po skončení poskytovania 
dotácie.  
 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
§ 12 (1) Agentúra je rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave napojená na rozpočet SR 
prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva. Účelom Agentúry je podpora výskumu a vývoja 
poskytovaním finančných prostriedkov na riešenie projektov.  
§ 12 (6) Orgánmi agentúry sú:  

 riaditeľ agentúry – funkčné obdobie 4 roky;  

 predsedníctvo agentúry – má 13 členov, z ktorých 12 členov sú významní odborníci z oblasti 
vedy a techniky, 1 člen je zástupca ministerstva školstva, funkčné obdobie všetkých členov je 
štvorročné, avšak do funkcie môžu byť členovia vymenovaní najviac na dve po sebe 
nasledujúce funkčné obdobia; rada agentúry – má najmenej 7 členov, ktorí sú významnými 
odborníkmi v oblasti jej pôsobnosti. Členom rady agentúry je aj najmenej 1 zahraničný 
odborník; funkčné obdobie členov rady agentúry je 4-ročné. Predseda rady agentúry zvoláva 
zasadnutie rady agentúry podľa potreby. Agentúra môže vyhlásiť otvorenú verejnú výzvu, 
ktorá neobsahuje dátum predloženia žiadosti, avšak ak verejná výzva neobsahuje dátum 
predloženia žiadosti, je agentúra povinná zabezpečiť priebežné hodnotenie žiadostí, najmenej 
však 3-krát ročne. 

 
Formy podpory výskumu a vývoja 
§ 16 (1), (2) Podpora výskumu a vývoja sa uskutočňuje podľa tohto zákona poskytovaním finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou nenávratnej podpory. Formy podpory výskumu a vývoja sú:  

 účelová forma podpory výskumu a vývoja poskytnutá na základe súťaže a  
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 inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja.  
 
§ 17 (1) Náklady na riešenie projektu sa z hľadiska druhu činností uskutočňovaných v rámci riešenia 
projektu rozlišujú na náklady na:  

 výskumné a vývojové činnosti,  

 demonštračné činnosti,  

 školenia a kurzy, spoluprácu,  

 organizačné a administratívne zabezpečenie projektu,  

 ďalšie špecifické činnosti.  
 
§ 17 (2) Náklady na riešenie projektu sa z hľadiska účelu použitia finančných prostriedkov rozlišujú na:  

 priame – slúžia na uskutočnenie činností preukázateľne priamo súvisiacich s riešením projektu 
(mzdové náklady, náklady na materiál, energie, vodné, stočné, náklady na zaobstaranie, 
zapožičanie, opravy, odpisy a zhodnotenie prístrojového vybavenia využívaného na riešenie 
projektu;  

 nepriame náklady – ich účelom je: úhrada činností súvisiacich s riešením projektu, ktoré nie je 
možné priamo priradiť k činnostiam projektu, ktoré zahŕňajú.  

 
§ 20 (4) Poskytovateľ môže použiť na činnosti súvisiace so zabezpečením poskytovania finančných 
prostriedkov na riešenie projektov vrátane nákladov na uskutočnenie verejnej výzvy a jej vyhodnotenia 
a na kontrolu riešenia projektov čiastku nepresahujúcu 2 % z celkového objemu finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu vyčleneného na účelovú podporu výskumu a vývoja v jeho rozpočte 
v kalendárnom roku. Poskytovateľ vyčlení najviac 0,5 % z celkového objemu finančných prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu vyčleneného na účelovú podporu výskumu a vývoja v danom kalendárnom roku 
na nezávislé hodnotenie a monitoring činnosti vo výskume a vývoji, na ktoré poskytuje finančné 
prostriedky. 
 
§ 22 (1) Národný program rozvoja vedy a techniky – sa vypracúva najmenej na 3 rozpočtové roky. Návrh 
národného programu rozvoja vedy a techniky vypracúva ministerstvo školstva v spolupráci s ostatnými 
správcami rozpočtových kapitol. 
 


