
 
 

                   

 

 

 

 

 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov 

Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR 

 

1. Stručný popis návrhu, cieľ a obsah materiálu 

Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvom hospodárstva SR na 

základe Úlohy B.2 uznesenia vlády č. 490/2016. 

▪ Cieľom Akčného plánu je podpora pre priemyselné podniky, podniky služieb a obchodu bez ohľadu 
na ich veľkosť zameraná na vytvorenie lepších podmienok na implementáciu digitalizácie, 
inovatívnych riešení a zvýšenie konkurencieschopnosti. 

▪ Akčný plán poskytuje súbor 35 opatrení, ktoré by mali byť realizované do konca roku 2020. 

▪ Akčný plán sa zameriava na 5 prioritných oblastí: 

1. Výskum, vývoj a inovácie,  

2. Základné princípy IT bezpečnosti implementácie inteligentného priemyslu,  

3. Trh práce a vzdelávanie, 

4. Referenčná architektúra, štandardizácia a tvorba technických noriem, rámcové európske 
a národné právne podmienky,  

5. Informovanie a propagácia. 

2. Postoj APZ k návrhu  

APZ súhlasí s predloženým materiálom bez pripomienok a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie. 

3. Zdôvodnenie postoja APZ 

APZ spolu so sociálnymi partnermi nevzniesla k materiálu pripomienky. APZ pozitívne hodnotí Návrh 
Akčného plánu inteligentného priemyslu SR. Rovnako pozitívne hodnotíme, že do prípravy Akčného plánu 
bola zapojená aj APZ prostredníctvom svojich nominantov v pracovnej skupine. Predpokladá sa, že 
navrhnuté opatrenia Akčného plánu zamerané na implementáciu digitalizácie, inovatívnych riešení a 
zvýšenie konkurencieschopnosti budú mať pozitívny vplyv na pre priemyselné podniky. 

Zároveň však dodávame, že prostredie na Slovensku nevytvára dostatočnú podporu výskumu a vývoja. 
Výdavky na výskum a vývoj (vyjadrené v % HDP) sú na Slovensku hlboko pod úrovňou priemeru krajín 
OECD. Podiel výdavkov na výskum a vývoj v krajinách OECD dosiahol v roku 2016 priemernú hodnotu 2,349 
% HDP. Na Slovensku dosiahli výdavky na výskum a vývoj 0,790 % HDP.  
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Taktiež apelujeme na skutočnosť, že aj napriek prijatiu dokumentu RIS3 – Stratégia výskumu a inovácií pre 
inteligentnú špecializáciu a následne aj Implementačného plánu, väčšina z navrhovaných opatrení nebola 
realizovaná.  

Výskum a vývoj považujeme za základný pilier globálne konkurencieschopnej ekonomiky. Preto navrhujeme 
ďalšie opatrenia, ktoré by na Slovensku vytvorili priaznivé prostredie pre výskum a vývoj. 

 
 
 
 

 

 

 

  


