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Inplementačný plán a reprioritizácia RIS3 SK
Pôvodne: /2015/
Oblasti hospodárskej špecializácie
1. automobilový priemysel a strojárstvo;  

2. spotrebná elektronika a elektrické prístroje; 

3. informačné a komunikačné produkty a služby; 

4. výroba a spracovanie železa ocele

Perspektívne oblasti špecializácie
1. automatizácia, robotika a digitálne technológie; 
2. spracovanie a zhodnotenie ľahkých kovov a ich zliatin; 
3. výroba polymérov a progresívnych chemických substancií ;
4. kreatívny priemysel; 
5. zhodnocovanie domácej surovinovej základne; 
6. podpora inteligentných technológií v regióne výskytu

Oblasti špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých 
a výskumných kapacít
1. materiálový výskum a nanotechnológie;
2. informačno-komunikačné technológie; 
3. biotechnológie a biomedicína; 
4. pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných 
chemických technológií šetrných k životnému prostrediu; 
5. udržateľná energetika a energie; 

Nové domény: /6.2017/

1. Automobily pre 21. 
storočie
2.  Priemysel pre 21. 
storočie
3.  Digitálne Slovensko 
a kreatívny priemysel
4. Zdravie obyvateľstva 
a zdravotnícke 
technológie

5.  Zdravé potraviny 
a životné prostredie

!!!!!!!



Terminológia a filozofia rozpracovania  domény

Doména

Prioritné oblasti

Prioritné smery
/Rozvojové trendy/

Témy /VaV, prax/ 

/Produktové skupiny/



VÝCHODISKÁ 1

• Slovenské poľnohospodárstvo po vstupe vstupom do EU 
je na hranici ekonomickej únosnosti alebo stratové 

• Väčšia časť výrobcov hospodári  so stratou

• Zamestnáva 120 – 130 tis. ľudí

• Intenzifikácia produkcie, prípadná regulácia trhu, či 
štátna podpora túto situáciu nedokáže vyriešiť.
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Poľnohospodárska  produkcia 
          2016                      2030  

     2 mld. €                     2,8 mld. € 

Priamy predaj výrobkov 
    2016                    2030 

0,06 mld.€              0,2 mld.€ 

 

 

Export                                            
    2016                    2030 

0,91 mld. €           0,9 mld. € 

 

Výroba potravín                                 
   2016                      2030 

3,8 mld.€         4,2 mld.€ 

Výroba energie                         
2016                      2030 

0,5 mld.€            0,9 mld.€ 

Zelená chémia            
2016                      2030 

0,1 mld.€             0,6 mld.€ 

 

Potenciál rastu agrosektora: zdroje a scenár tokov komodít 
do r. 2030
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                                                                    Bilancia  zahraničného obchodu 

                / 2015 / 

  

 

 

 + 0,1 mld €                                                                      - 1,2 mld € 

 

 

 

 

 

Agrosektor  SR  

Saldo = - 1,1 mld € 

Dovoz  
poľnohospodárske 

produkty  
0,815 mld € 

Vývoz 
poľnohospodárske 

produkty  
0,917 mld € 

Dovoz  
potraviny a 

výrobky 
3,015 mld € 

Vývoz 
potraviny a  

výrobky 
1,82 mld € 

Bilancia  zahraničného obchodu - 2015



VÝCHODISKÁ 2

• Potreba prijať systémové riešenie ktoré zabezpečí 
zvýšenie priemernej produkcie z 1 ha

• Potreba diverzifikácie produkcie smerom k hodnotnejším 
produktom 

• Spracovanie produktov v produkčných regiónoch 

• Potreba riešiť systém odbytu produkcie

• Očakávanie zvýšenia dopytu po biomase a biologických 
surovinách pre produkciu prírodných látok a energie



STRATEGICKÝ CIEĽ DOMÉNY

• Dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti 
a inovačného potenciálu slovenských 
poľnohospodárov, lesníkov, firiem v oblasti výroby 
potravín a spracovania obnoviteľných zdrojov 
z poľnohospodárskej a lesnej produkcie. 

• Zlepšiť ekonomiku hospodárenia na pôde, zvýšením 
stupňa spracovania a tým pridanej hodnoty 
produktov.

• Vytvoriť   funkčný systém slúžiaci na reálnu podporu 
prenosu výsledkov vedy  do praxe 

• Zvýšiť dôchodkovosť  a kvalitu života vo vidieckych 
regiónoch
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Doména zachytáva uzatvorenú produkčno-spracovateľskú líniu
s cieľom zvyšovania pridanej hodnoty a udržateľnej efektívnosti sektoru



Štruktúra domény vychádza z línie 

zdroje                 /pôda, voda, genetika/ 

základná produkcia /rastlinná a živočíšna výroba/ 

spracovanie /potraviny, prírodné látky, bioenergia/

spotreba



Stav v rozpracovaní domény

• Na úvodnom stretnutí pracovnej skupiny 
schválené prioritné smery / 20 /

• Vyžiadaná ponuka výskumných tém  v 
jednotlivých smeroch od relevantných 
výskumných pracovísk /153 tém z 18 pracovísk/ 

• Vyžiadané návrhy tém /dopyt/ od relevantných 
zástupcov praxe a nevládnych organizácií  / 86 
tém od 35 organizácií /

• Na základe obdržaných tém  v spolupráci s MŽP 
upravené rozvojové trendy / 6 /a pripravený 
dotazník



Vybraných 6 rozvojových trendov
RT1 Trvalo udržateľné, efektívne využívanie 
prírodných zdrojov.

RT2 Inovácie  a optimalizácia udržateľnej a 
efektívnej  rastlinnej a živočíšnej produkcie

RT3 Zvyšovanie výživovej hodnoty a zdravotnej 
bezpečnosti potravín

RT4 : Inovácie a optimalizácia procesov spracovania 
primárnych produktov na potraviny s vysokou 
výživovou, úžitkovou a pridanou hodnotou.

RT5 : Podpora biohospodárstva SR

RT6 : Znižovanie  negatívnych dopadov hospodárskej 
činnosti na životné prostredie 



RT1  Trvalo udržateľné, efektívne využívanie prírodných zdrojov.
/12 tém VaV + 3 témy prax/

Príklady produktových skupín:

• Zabezpečenie dostatočného množstva povrchových 
vôd pre závlahy, zadržania vody v krajine, kvality 
zdrojov pitnej vody a minerálnych prameňov

• Optimalizácia využívania,  prípadne cielená úprava 
pôdy pre optimálne využitie genetického potenciálu  
rastlín  produkujúcich vyššiu  pridanú hodnotu

• Postupy a technológie eliminujúce  a znižujúce  
negatívne  environmentálne  dopady na prírodné 
zdroje

• Postupy pre  zachovanie efektívne využívanie 
prirodzenej biodiverzity v krajine



RT2 Inovácie  a optimalizácia udržateľnej a efektívnej  rastlinnej a živočíšnej 
produkcie /25tém VaV + 27 tém prax/

Príklady produktových skupín:

• Šlachtenie a optimalizácia množiteľských systémov nových 
výkonnejších a odolnejších odrôd rastlín a genotypov 
hospodárskych zvierat prinášajúcich vyššiu pridanú 
hodnotu

• Inovácie  a optimalizácia pestovateľských postupov pre 
plodiny s vyššou pridanou hodnotou

• Inovácia a optimalizácia   systémov chovu hospodárskych 
zvierat s dôrazom na vysokú kvalitu produktov, obsah 
cenných zložiek a  produkciu s vyššou pridanou hodnotou

• Optimalizácia primárnej manipulácie so surovinami 
vrátane primárneho spracovania biomasy s cieľom 
maximálneho uchovania cenných metabolitov 
a energetickej hodnoty



RT3   Zvyšovanie výživovej hodnoty a zdravotnej bezpečnosti potravín
/19 tém VaV + 12 tém prax/

Príklady produktových skupín:

• Postupy znižujúce  riziko chemickej a biologickej 
kontaminácie, obsah alergénov a antinutrientov
v celom potravinovom reťazci.

• Potraviny  pre špeciálne výživové  účely

• Účinné a rýchle metódy na identifikáciu a 
elimináciu špecifických patogénov  
a kontaminantov aplikovateľné v reálnych 
výrobných systémoch

• Bezpečné tradičné a regionálne produkty



RT4 : Inovácie a optimalizácia procesov spracovania primárnych produktov na potraviny 
s vysokou výživovou, úžitkovou a pridanou hodnotou. /13témVaV 10 tém prax/

Príklady produktových skupín:

• Nové procesy a technológie zvyšujúce kvalitu 
potravín,  komplexné využitie surovín, 
a minimalizáciu tvorby  odpadov

• Technológie a zariadenie pre spracovanie  
regionálnych, tradičných slovenských surovín 
a výrobu  regionálnych,  špecifických výrobkov

• Technológie  pre produkciu  potravín s vyšším 
obsahom biologicky aktívnych látok a potravín 
pre špecifické výživové požiadavky

• Vývoj a optimalizácia nových zariadení  
a technológií pre malé a stredné spracovateľské  
podniky a regionálne produkty 



RT5 : Podpora biohospodárstva SR  / 19 tém Vav + 16 tém prax/

Príklady produktových skupín:

• Nové procesy a technológie pre rozšírenie produkcie 
prírodných látok  a koncentrátov

• Nové efektívne technológie zvyšujúce  efektívnosť pri 
energetickom  využití biomasy kombináciou s produkciou 
fytoproduktov a využitím nízkopotenciálového tepla .

• Využitie nových biotechnologických a mikrobiologických 
technológií spracovania poľnohospodárskej produkcie  
a biotechnologickú produkciu nových potravín a prírodných 
látok

• Vývoj a optimalizácia nových zariadení  a technológií pre 
malé a stredné spracovateľské  podniky  

• Informačno-komunikačné a riadiace systémy, slúžiace na 
reálnu podporu výskumu, inovácií a  prenosu výsledkov 
vedy do praxe pre oblasť  biohospodárstva SR. 

• Ekonomické modely a sociálne aspekty podnikania 
v systéme biohospodárstva.



RT6 : Znižovanie  negatívnych dopadov hospodárskej činnosti na životné prostredie
/9 tém VaV + 2 témy prax/

Príklady produktových skupín:

• Monitoring a eliminácia nebezpečných látok 
v odpadných vodách

• Monitoring a eliminácia nebezpečných látok 
v ovzduší

• Moderné recyklačné a remediačné
technológie  pre podporu uzatvoreného 
hospodárenia regiónov


