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Štatút 

Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu,  techniku a inovácie 
 

(schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 zo dňa 27. februára 2013) 
 

Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku  a inovácie (ďalej len „štatút“) 
upravuje v súlade s § 2 ods. 7 zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov postavenie, úlohy, 
zloženie a spôsob rokovania  Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku  
a inovácie (ďalej len „rada“). 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Rada je stálym odborným, poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády 

Slovenskej republiky1 (ďalej len „vláda“) pre oblasť vedy a techniky2 a oblasť inovácií3 
vrátane inovácií v oblasti produkcie a spracovania dreva, lesníctva, biotechnológií, 
potravinárstva, stavebných výrobkov a inovácií v zdravotníctve a pôdohospodárstve 
(ďalej len „inovácie“). 
 

(2) Činnosťou rady nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev ani ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy pri plnení úloh v oblasti vedy a  techniky a oblasti 
inovácií. 

 
Čl. 2 

Úlohy rady 
 

(1) Rada prerokúva a posudzuje najmä koncepčné, legislatívne, strategické a finančné 
zámery z oblasti vedy a techniky a z oblasti inovácií predkladané na rokovanie vlády 
alebo orgánom Európskej únie a  medzinárodným organizáciám.  
 

(2) Rada koordinuje spoluprácu asociácií a združení reprezentujúcich jednotlivé sektory 
výskumu a vývoja s asociáciami a združeniami reprezentujúcich podnikateľov pri 
zabezpečovaní cieľov dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky a inovačnej 
stratégie Slovenskej republiky.    

 
(3) Rada prerokúva a posudzuje  

a) návrh dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky a ďalších významných 
dokumentov v oblasti vedy a techniky a vyjadruje sa k ich plneniu, 

b) návrh inovačnej politiky Slovenskej republiky a ďalších významných dokumentov 
v oblasti inovácií  a vyjadruje sa k ich plneniu, 

c) stratégiu výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike, 

                                                 
1 § 2 ods. 3 zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov. 
2 § 10 ods. 1 zákona 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 
3 § 6 písm. n) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov 
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d) návrh strednodobého výhľadu rozpočtového programu „Národný program rozvoja 
vedy a techniky“, jeho závažné zmeny a hodnotenie jeho plnenia, 

e) návrhy štátnych programov výskumu a vývoja, štátnych programov rozvoja 
infraštruktúry výskumu a vývoja a programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja 
a vyjadruje sa ku správe o ich plnení, 

f) návrhy na členstvo a finančné zabezpečenie Slovenskej republiky v európskych a 
medzinárodných  centrách výskumu a vývoja a účasti Slovenskej republiky v 
európskych a medzinárodných programoch výskumu a vývoja a iniciatívach Európskej 
únie v oblasti výskumu a vývoja ako aj vyhodnotenie účasti Slovenskej republiky 
v týchto centrách, programoch a iniciatívach, 

g) výročnú správu o stave výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike a jeho 
porovnanie so zahraničím, 

h) návrhy vecných priorít výskumu a vývoja a priorít v oblasti  inovácií v Slovenskej 
republike, 

i) návrhy smerovania finančnej podpory na strategické ciele v oblasti vedy a techniky 
a v oblasti inovácií z  prostriedkov určených na túto podporu a z prostriedkov 
operačných programov, 

j) návrh operačných programov cielených na podporu vedy a techniky a  inovácií zo 
štrukturálnych fondov, ich plnenie a hodnotenie ich prínosov pre rozvoj 
vedy, techniky a inovácií v Slovenskej republike, monitoruje ročný plán výziev k 
operačným programom cielených na podporu v oblasti vedy a techniky a v oblasti 
inovácií zo štrukturálnych fondov, 

k) hodnotenie a prínos vedy, výskumu a inovácií pre aplikačnú prax s cieľom posilniť 
interakcie s podnikateľským sektorom, podporovať efektívny prenos poznatkov 
a šírenie výsledkov výskumu a mobilizovať inovačné prepojenia, 

l) legislatívne normy navrhované pre oblasť vedy, techniky a inovácií v rámci 
Slovenskej republiky alebo Európskej únie.      

 
(4) Rada prerokúva a posudzuje materiály všetkých ministerstiev a ostatných ústredných 

orgánov štátnej správy, ktoré sa týkajú oblasti vedy a techniky a oblasti inovácií a sú 
predkladané na rokovanie vlády. Rada zabezpečuje vypracovanie doložky vplyvov 
posudzovaných materiálov zameranej na hodnotenie uplatnenia a prenosu poznatkov 
vedy, techniky a inovácií v spoločnosti do aplikačnej praxe. 
 

(5) Rada poskytuje vláde podnety, návrhy a odporúčania k otázkam týkajúcim sa vedy, 
techniky a inovácií. 

 
(6) Rada sa zúčastňuje spoločných rokovaní rád vlád členských krajín Európskej únie. 
 

Čl. 3 
Zloženie rady a jej orgány 

 
(1) Radu tvoria predseda, štyria podpredsedovia a ďalší členovia.  

 
(2) Orgánmi rady sú predseda rady a predsedníctvo rady. 

 
(3) Predsedom rady je predseda vlády. 

 
(4) Predsedníctvo rady tvoria predseda rady a podpredsedovia rady. 
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(5) Podpredsedami rady sú minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
minister hospodárstva Slovenskej republiky, podpredseda vlády a minister financií 
Slovenskej republiky a predseda Slovenskej akadémie vied. 

 
(6) Ďalšími členmi rady sú 

a) splnomocnenec vlády pre vedomostnú ekonomiku, 
b) minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 
c) ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky,    
d) minister životného prostredia Slovenskej republiky, 
e) minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
f) veľvyslanec s osobitným poslaním pre vedu a inovácie Ministerstva zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 
g) predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, 
h) prezident Slovenskej rektorskej konferencie, 
i) predseda Rady vysokých škôl Slovenskej republiky, 
j) predseda Agentúry na podporu výskumu a vývoja, 
k) predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 
l) prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, 
m) prezident Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií, 
n) jeden zástupca združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít, 
o) štyria zástupcovia podnikateľského sektora vymenovaní vládou.  

 
(7) Funkcia člena rady je čestnou funkciou, ktorá nezakladá vznik pracovnoprávneho vzťahu 

a nárok na odmenu. 
 

(8) Člena rady podľa odseku 6 písm. n) na základe odporúčania združenia výskumne 
a technicky orientovaných univerzít vymenúva a odvoláva na návrh predsedu rady vláda.  
 

(9) Členov rady podľa odseku 6 písm. o) na základe odporúčania zamestnávateľských 
zväzov vymenúva a odvoláva na návrh predsedu rady vláda. 
 

(10) Členstvo v rade zaniká 
a) smrťou, 
b) odvolaním, ak ide o člena rady uvedeného v odseku 6 písm. n) a písm. o), 
c) vzdaním sa členstva na základe vlastnej písomnej žiadosti doručenej predsedovi rady, 

ak ide o člena rady  podľa odseku 6 písm. n) a písm. o)  a 
d) uplynutím funkčného obdobia podľa odsekov 15 a 16. 

 
(11) Vláda člena rady uvedeného v odseku 6 písm. n) a písm. o) odvolá, ak 

a) sa bez ospravedlnenia nezúčastní na dvoch po sebe nasledujúcich rokovaniach rady 
alebo 

b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. 
 
(12) Činnosť rady riadi a za jej činnosť vláde zodpovedá predseda rady. Predsedu rady v čase 

jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený podpredseda rady. 
 

(13)  Podpredsedovia rady môžu byť zastúpení  na rokovaniach rady len štátnym tajomníkom 
príslušného ministerstva, prípadne podpredsedom Slovenskej akadémie vied. 
Podpredseda rady poverený zastupovaním predsedu rady nemôže odovzdať toto 
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poverenie štátnemu tajomníkovi svojho ministerstva prípadne podpredsedovi Slovenskej 
akadémie vied.  
 

(14) Účasť ďalších členov rady uvedených v odseku 6 písm. b) až e) na rokovaniach je 
zastupiteľná štátnym tajomníkom príslušného ministerstva. Účasť ďalších členov rady 
uvedených v odseku 6 písm. a) a písm. f) až o) na rokovaniach je nezastupiteľná.  
 

(15) Funkčné obdobie členov rady vymenovaných podľa odseku 5 a odseku 6 písm. a) až 
m) je viazané na funkčné obdobie výkonu príslušnej funkcie. 

 
(16) Funkčné obdobie členov rady vymenovaných podľa odseku 6 písm. n) a písm. o)  je 

štvorročné a funkciu môžu zastávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 
 

 
Čl. 4 

Predseda rady 
 

Predseda rady najmä 
a) zvoláva a riadi rokovanie rady, 
b) navrhuje vláde vymenovanie a odvolanie členov podľa čl. 3 ods. 6 písm. n) a písm. o), 
c) na návrh rady vymenúva a odvoláva predsedov a ďalších členov odborných 

pracovných skupín rady.  
 

Čl. 5 
Predsedníctvo rady 

 
(1) Predsedníctvo rady najmä 

a) riadi činnosť rady medzi jednotlivými rokovaniami, 
b) pripravuje program rokovania rady, 
c) koordinuje činnosť odborných pracovných skupín rady. 

 
(2) Predsedníctvo rady rozhoduje o účasti ďalších osôb, ktoré nie sú členmi rady, na 

rokovaniach rady a predsedníctva rady. 
 

(3) Predsedníctvo rady informuje radu o svojej činnosti medzi jednotlivými rokovaniami. 
 

(4) Rokovanie predsedníctva rady sa uskutočňujú spravidla raz mesačne. 
 

Čl. 6 
Členovia rady 

 
(1) Rada má 23 členov vrátane predsedu rady a podpredsedov rady.  

 
(2) Členovia rady 

a) sú povinní zúčastňovať sa rokovania rady a rokovania odborných pracovných skupín 
rady, do ktorých boli vymenovaní, aktívne sa podieľať na práci rady a plniť úlohy 
vyplývajúce z uznesení prijatých radou, 

b) majú právo predkladať rade návrhy na prerokovanie a zúčastniť sa akéhokoľvek 
rokovania odbornej pracovnej skupiny rady, 
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c) sú povinní predložiť prípadné odôvodnené návrhy na podstatnú zmenu návrhu 
uznesenia k podkladom a materiálom na rokovanie rady najneskôr však 48 hodín pred 
začatím rokovania rady, ktoré ich prerokováva. Za podstatnú zmenu uznesenia sa 
považuje návrh na zrušenie prerokovania alebo odloženie prerokovania. 

 
(3) Členovia rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o prerokúvaných materiáloch až do 

doby schválenia materiálov radou. 
 

Čl. 7 
Odborné pracovné skupiny rady 

 
(1) Rada ustanovuje svoje odborné pracovné skupiny pre zabezpečenie výkonu pôsobnosti 

rady podľa čl. 2 odseku 3. Pôsobenie odbornej pracovnej skupiny je dočasné a končí 
splnením úlohy, pre ktorú bola vytvorená.  
 

(2) Členov odborných pracovných skupín vyberá z popredných odborníkov pre danú oblasť 
rada a na základe jej návrhu ich vymenúva a odvoláva predseda rady. Člen odbornej 
pracovnej skupiny rady môže byť odvolaný aj na základe odstúpenia z funkcie. 

 
(3) Členmi odborných pracovných skupín rady môžu byť zástupcovia ministerstiev, 

ostatných ústredných orgánov štátnej správy, Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl, 
organizácií výskumu a vývoja, zamestnávateľských zväzov a združení a odborových 
zväzov a zahraniční experti. 

 
(4) Predsedom odbornej pracovnej skupiny je vždy člen rady. 

 
(5) Za činnosť odbornej pracovnej skupiny zodpovedá rade jej predseda. 
 

Čl. 8 
Rokovanie rady 

 
(1) Rokovania rady zvoláva a riadi predseda rady. Rada rokuje podľa potreby a spravidla raz 

štvrťročne. 
 

(2) K prerokúvanému materiálu prijíma rada uznesenie rady.  
 
(3) Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 
 
(4) Uznesenie k materiálu je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 

členov rady. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Predsedajúci môže dať 
hlasovať aj o jednotlivých otázkach súvisiacich s prerokúvaným materiálom. 

 
(5) Spôsob predkladania materiálov v písomnej a elektronickej podobe na rokovanie rady, 

prípravu a spôsob rokovania rady a zverejňovanie výsledkov rokovania na internete 
ustanovuje rokovací poriadok rady. 

 
(6) Rokovací poriadok schvaľuje rada na návrh jej predsedu. Rokovací poriadok je 

schválený, ak s ním vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. 
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Čl. 9 
Tajomník a sekretariát rady 

 
(1) Tajomníkom rady je generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“). 
 

(2) Tajomník rady najmä 
a) organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu rokovaní rady, 
b) zúčastňuje sa rokovaní rady bez  hlasovacieho práva, 
c) zabezpečuje vyhotovenie záznamu z rokovania rady, 
d) koordinuje prípravu podkladov na rokovanie rady, 
e) koordinuje prípravu podkladov na rokovanie stálych pracovných skupín rady.  

 
(3) Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti 

rady a odborných pracovných skupín rady plní sekretariát rady. Funkciu sekretariátu rady 
vykonáva sekcia vedy a techniky ministerstva školstva. Náklady na činnosť sekretariátu 
sú hradené z rozpočtu ministerstva školstva. 

  
Čl. 10 

Zrušovacie ustanovenia 
 
(1) Zrušuje sa štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku schválený 

uznesením vlády č. 277 zo dňa 29.3.2006. 
 

(2) Schválením tohto štatútu vládou Slovenskej republiky zaniká členstvo súčasných členov 
a stálych expertov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku vymenovaných 
podľa štatútu schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 277 zo dňa 
29.3.2006. 

 
(3) Zrušuje sa štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre inovácie schválený uznesením 

vlády č. 620 zo dňa 28.9.2011. 
 

Čl. 11 
Účinnosť 

 
   Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vládou. 
 
 


