
NÁVRH PROGRAMU ROKOVANÍ  Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 

NA ROK 2014 

 
          Termín rokovania  Rady vlády SR pre V, T a I: máj 2014 
 

P.č.  Materiál Predkladateľ 

1. „Schválenie návrhu programu 
rokovaní Rady vlády SR pre vedu, 
techniku a inovácie na rok 2014“ 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  

2. 
 

„Akčný plán implementácie RIS3 pre 
roky 2014 – 2016. Systém riadenia 
výskumu a inovácií“ 

minister školstva vedy, výskumu a športu SR 
v spolupráci s ministrom hospodárstva SR  

4. „Výročná správa o činnosti 
Slovenskej akadémie vied“  

minister školstva vedy, výskumu a športu SR 
v spolupráci s ministrom hospodárstva SR 

6. „Návrh poslancov Národnej rady 
Slovenskej republiky Ľubomíra 
Petráka, Mojmíra Mamojku a Ľubice 
Roškovej na vydanie 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 (tlač 987)“ -informácia  

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  
 

7. „Informácia o stave prípravy 
Operačného programu Výskum 
a inovácie“ 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  
 

 
           Termín rokovania Rady vlády SR pre V, T a I: september  2014  
 

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. „Spracovanie Akčného plánu pre 
monitoring RIS3 SK a národnej 
cestovnej mapy infraštruktúry pre 
výskum a inovácie vrátane potenciálu 
zapojení SR do ESFRI“ 

minister školstva vedy, výskumu a športu SR 
v spolupráci s ministrom hospodárstva SR 

 Vecný zámer k návrhu zákona 
o verejných výskumných inštitúciách 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov“ 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  
v spolupráci s predsedom SAV 
 

   3. „Správa o stave výskumu a vývoja 
v SR za rok 2013“  

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  
 

   4. „Návrh na uzatvorenie Dohody 
Európskeho spolupracujúceho štátu 
medzi Európskou vesmírnou 
agentúrou a Slovenskou republikou“ 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  
 

4. „Stratégia aplikovaného výskumu v 
pôdohospodárstve“ 

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR  

5. „Informatívny materiál o stave 
prípravy implementácie „Stratégie 
výskumu a vývoja v Slovenskej 

ministerka zdravotníctva SR 
 



republike do roku 2020 v oblasti: 
Biomedicína a Biotechnológia“ 

 
            Termín rokovania Rady vlády SR pre V, T a I:       november  2014  
 

1. „Návrh zákona o verejných 
výskumných inštitúciách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov“ 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  
 

2. ,,Návrh nového zákona o Slovenskej 
akadémii vied“ 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  
v spolupráci s predsedom SAV 

 


