
PROGRAM ROKOVANÍ  Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie  NA ROK 2013 

  

  
          Termín rokovania  Rady vlády SR pre V, T a I:  28. máj 2013 

 
P.č.  Materiál Predkladateľ 

1. „Výročná    správa      o   činnosti Slovenskej 
akadémie vied za rok 2012“ 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

v spolupráci s predsedom SAV 

2. „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon 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“ 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  

 

 

3. 
 
 
 

,,Informácia o postupe prác na dokumente 
Stratégia inteligentnej špecializácie vo 
výskume, vývoji a inováciách v SR do roku 
2020“ 

minister školstva vedy, výskumu a športu SR 

v spolupráci s ministrom hospodárstva SR  

 
          Termín rokovania  Rady vlády SR pre V, T a I:   25. jún 2013 
 

1. ,,Stratégia inteligentnej špecializácie vo 
výskume, vývoji a inováciách v SR do roku 
2020“ 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  

v spolupráci s ministrom hospodárstva SR  

2. „Stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej 
republike do roku 2020 v oblasti: 
Biomedicína a Biotechnológia“ 

ministerka  zdravotníctva SR v spolupráci 

s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR 

3. „Správa        o plnení    opatrení Inovačnej 
stratégie a Inovačnej politiky v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva SR za rok 2012 
a I. štvrťrok 2013“ 

minister hospodárstva SR 

4. ,,Návrh operačného programu Výskum 
a inovácie“ 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  

           
           Termín rokovania Rady vlády SR pre V, T a I:   24.  september  2013  
 

1. „Správa o stave výskumu a vývoja v SR za 
rok 2012“ 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  

 

            
            Termín rokovania Rady vlády SR pre V, T a I:    26.  november  2013  
 

1. „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon 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 
v znení neskorších predpisov“ 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  

 

2. ,,Akčný plán plnenia  Stratégie inteligentnej 
špecializácie vo výskume, vývoji 
a inováciách v SR do roku 2020“ 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  

v spolupráci s ministrom hospodárstva SR 

3. ,,Analýza stavu výskumu a vývoja na 
vysokých školách v Slovenskej republike“ 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  

 

4. „Stratégia  podpory   zavádzania nových 
techník“ 

minister životného prostredia SR  

 


