
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Príloha č. 2 

 
 

Základné pojmy :  
 
Výskum je systematická tvorivá činnosť uskutočňovaná v oblasti vedy a techniky pre potreby spoločnosti a v 
záujme rozvoja poznania. Výskum sa skladá zo základného výskumu a z aplikovaného výskumu.  
 
Základný výskum je systematická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je získavanie nových poznatkov bez 
ohľadu na možnosti ich priameho praktického využitia.  
 
Aplikovaný výskum je systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom priameho 
využitia získaných výsledkov v hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi.  
 
Vývoj je systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané 
prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností pri tvorbe nových materiálov, výrobkov, 
zariadení, systémov, metód a procesov alebo ich zlepšení.  
 
Inováciou sa rozumie  

a) nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo zdokonalená služba, ktoré sú uplatniteľné na trhu a 
založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti,  

b) nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribučná metóda vrátane podstatných zmien techniky, 
zariadenia alebo softvéru,  

c) nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku, organizácie pracoviska alebo vonkajších 
vzťahov,  

d) prenos poznatkov vedy a techniky do praxe,  
e) nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), získavanie a prenájom práv z 

licenčných zmlúv,  
f) zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce,  
g) zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách,  
h) zvýšenie kvality práce a bezpečnosti práce,  
i) zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie,  
j) účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie.  

 
Sektorová štruktúra výskumu a vývoja  - právnické osoby  a fyzické osoby - podnikatelia uskutočňujúce výskum a 
vývoj sa na štatistické účely začleňujú do týchto sektorov výskumu a vývoja:  

a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied  a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj 
zriadené  ústrednými orgánmi štátnej správy,  

b) sektor vysokých škôl,  ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a 
nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,  

c) neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia,  neziskové organizácie, združenia právnických osôb 
uskutočňujúce výskum a vývoj,  

d) podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia,  ktorí v rámci svojich podnikateľských činností 
uskutočňujú aj výskum a vývoj.  

 
Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. Zákon tiež 
ustanoví jej názov, začlenenie a sídlo. Ak sa verejná vysoká škola člení na fakulty, pri jej zriadení sa súčasne 
zriaďujú aj tieto fakulty. 
 
Transfery verejnej správy zahŕňajú prostriedky štátneho rozpočtu (z kapitol ŠR) alebo od iných subjektov verejnej 
správy pre príspevkové organizácie (napr. pri SAV), resp. verejnoprávne inštitúcie. 
 



Vlastné zdroje sú všetky iné zdroje s výnimkou transferov verejnej správy, ktoré získavajú organizácie vlastnou 
činnosťou, napr. predajom výsledkov svojej činnosti, získavaním zahraničných grantov na financovanie 
spoločných projektov s ďalšími krajinami atď.  
 


