
Predkladacia správa 

 

Sekcia vedy a techniky predkladá materiál „Informácia o stave medzinárodnej 

vedecko-technickej spolupráce v roku 2015“ na základe bodu B.1 uznesenia vlády SR 

č.490/2007. 

Predkladaný materiál obsahuje prehľad o aktivitách a financovaní dvojstrannej 

spolupráce v oblasti vedy a techniky, stručne charakterizuje aktivity v najdôležitejších 

medzinárodných organizáciách, centrách a iniciatívach výskumu a vývoja, v ktorých je 

Slovenská republika členom a aktívne sa podieľa na ich projektoch a programoch v oblasti 

vedy a techniky za rok 2015. Vychádzajúc z podkladov zástupcov SR v jednotlivých 

medzinárodných organizáciách a centrách výskumu a vývoja je hodnotená efektivita členstva 

SR v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja, európskych programoch a 

iniciatívach, a to na základe ukazovateľov začlenených do 3 kategórií: Posunutie hraníc 

poznania, Príspevok k ekonomickému rastu Slovenska a Výchova odborníkov pre výskum 

a vývoj,  popularizácia výstupov výskumu a vývoja, mobility. Materiál obsahuje zhodnotenie 

aktuálnosti členstva a účasti Slovenskej republiky v medzinárodných a európskych centrách 

a aktivitách v oblasti výskumu a vývoja vrátane posunu oproti roku 2014. 

V prílohe materiálu je celkový prehľad podpory v oblasti bilaterálnej spolupráce 

v roku 2015 a tabuľka výstupov z ročných a záverečných správ z realizovaných projektov 

bilaterálnej vedecko-technickej spolupráce za rok 2015 spracovaná v spolupráci s Agentúrou 

na podporu výskumu a vývoja.  

Materiál v závere prináša prehľad opatrení na ďalšie obdobie pre zvýšenie aktivít 

dvojstrannej vedecko-technickej spolupráce a využiteľnosti členstva Slovenskej republiky v  

medzinárodných organizáciách, centrách, európskych programoch a iniciatívach výskumu 

a vývoja. 

Materiál je určený nielen pre vedeckú komunitu, odborníkov a expertov, ale aj pre 

verejnosť, ktorá má právo oboznámiť sa s kľúčovými aktivitami Slovenskej republiky 

v oblasti vedy a techniky. Vzhľadom na to odporúčame zverejniť informáciu na internetovej 

stránke Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

Materiál bol predmetom rokovania porady vedenia ministra. 

Predkladaný materiál je informatívneho charakteru, predkladá sa na rokovanie Rady 

vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.  


