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Štatút 

Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu,  techniku a inovácie v znení 

Dodatku č. 2 schváleného uznesením vlády SR č. 413 z 12. septembra 2018 

 

 

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 republiky
1
 (ďalej len „vláda“) pre oblasť vedy a techniky

2
 a oblasť inovácií

3
 

vrátane inovácií v oblasti produkcie a spracovania dreva, lesníctva, biotechnológií, 

potravinárstva, stavebných výrobkov a inovácií v zdravotníctve, oblasti biomedicíny,  

v interdisciplinárnych vedecko-výskumných odboroch a pôdohospodárstve (ďalej len 

„inovácie“). 

(2) Rada je riadiacim orgánom implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 

špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3“) v Slovenskej republike 

kreovaným na princípe partnerstva, v ktorom má zastúpenie štát reprezentovaný 

ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, akademický sektor, 

univerzity, vysoké školy, SAV, súkromný sektor, zamestnávateľské zväzy a združenia. 

(3) Rada pre účinný proces implementácie RIS3 zriaďuje ako svoj pracovný orgán Stálu 

komisiu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 (ďalej 

len „SK RVVTI RIS3“), ktorej úlohy, zloženie a pôsobnosť sú špecifikované v čl. 7 

štatútu. 

(4) Činnosťou rady nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev ani ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy pri plnení úloh v oblasti vedy a  techniky a v oblasti 

inovácií. 

 

 

Čl. 2 

Úlohy rady 

 

 

                                                 
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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(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 reprezentujúcimi podnikateľov pri 

zabezpečovaní cieľov dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky 

a inovačnej stratégie Slovenskej republiky.   

(3) Rada zabezpečuje a navrhuje vláde  úplnú a komplexnú priorizáciu oblastí výskumu 

a inovácií v Slovenskej republike, vrátane návrhu príslušných systémových opatrení.  

(4) Rada prerokúva a posudzuje najmä 

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) akčné plány rozpracovania implementácie RIS3 v jednotlivých rokoch, 

c) plán monitorovania implementácie RIS3, 

d) návrh inovačnej politiky Slovenskej republiky a ďalších významných dokumentov 

v oblasti inovácií  a vyjadruje sa k ich plneniu, 

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

f) návrh strednodobého výhľadu rozpočtového programu „Národný program rozvoja 

vedy a techniky“, jeho závažné zmeny a hodnotenie jeho plnenia, 

g) návrhy štátnych programov výskumu a vývoja, štátnych programov rozvoja 

infraštruktúry výskumu a vývoja a programov výskumnej agentúry a technologickej  

agentúry a vyjadruje sa ku správe o ich plnení, 

h) 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, 

i) výročnú správu o stave výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike a jeho 

porovnanie so zahraničím, 

j) návrhy vecných priorít výskumu a vývoja a priorít v oblasti  inovácií v Slovenskej 

republike, 

k) 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, 

l) 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,  

m) 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, 

n) dokumenty, rozhodnutia a návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov 

týkajúce sa výskumu, vývoja a inovácií, ktoré súvisia s RIS3 (vzdelávanie, ľudské 

zdroje, informatizácia), 

o) stav integrácie slovenských výskumných a inovačných entít do Európskeho 

výskumného priestoru. 
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(5) 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. 

(6) Rada predkladá vláde podnety, návrhy a odporúčania týkajúce sa vykonávania RIS3 

a jej hodnotenia, odporúčania na zabezpečenie trvalo udržateľného rastu výskumu, 

vývoja, inovácií a súvisiacich oblastí relevantných pre RIS3 (ako napr. vzdelávanie, 

ľudské zdroje, informatizácia) v Slovenskej republike a ich podielu na urýchľovaní 

konvergencie a rastu zamestnanosti.  

(7) Rada vyhodnocuje plnenie programov, projektov, plánov, akcií a výziev implementácie 

RIS3, kontroluje a monitoruje ich implementáciu. 

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

zameraných na oblasť výskumu, vývoja a inovácií. 

 

 

Čl. 3 

Zloženie rady a jej orgány 

 

 

(1) Radu tvorí  predseda, piati  podpredsedovia a ďalší členovia. 

(2) Rada má 25 členov vrátane predsedu rady a podpredsedov rady. 

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

(4) Predsedom rady je podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a 

informatizáciu. 

(5) Predsedníctvo rady tvoria predseda rady a podpredsedovia rady. 

(6) Podpredsedami rady sú minister školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej 

republiky, minister hospodárstva Slovenskej republiky, minister financií Slovenskej 

republiky,  predseda Slovenskej akadémie vied  a podpredseda rady určený predsedom 

rady. 

(7) Ďalšími členmi rady sú 

a) ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

b) minister zdravotníctva Slovenskej republiky,    

c) minister životného prostredia Slovenskej republiky, 

d) minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

e) veľvyslanec s osobitným poslaním pre vedu a inovácie Ministerstva zahraničných 

vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 

f) predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, 

g) prezident Slovenskej rektorskej konferencie, 

h) predseda Agentúry na podporu výskumu a vývoja, 

i) predseda Rady vysokých škôl Slovenskej republiky, 

j) predstaviteľ výskumnej agentúry, 
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k) predstaviteľ technologickej agentúry, 

l) predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 

m) prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, 

n) prezident Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií, 

o) jeden zástupca Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít, 

p) štyria zástupcovia podnikateľského sektora vymenovaní vládou.  

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

vzťahu a nárok na odmenu. 

(9) Podpredsedu rady určeného predsedom rady podľa odseku 6 štatútu vymenúva 

a odvoláva vláda na návrh predsedu rady. 

(10) Člena rady podľa odseku 7 písm. o) štatútu na základe odporúčania Združenia 

výskumne a technicky orientovaných univerzít vymenúva a odvoláva vláda na návrh 

predsedu rady.  

(11) Členov rady podľa odseku 7 písm. p) štatútu na základe odporúčania   

zamestnávateľských zväzov vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu rady. 

(12) Členstvo v rade zaniká 

a) smrťou, 

b) odvolaním, ak ide o podpredsedu rady určeného predsedom rady podľa odseku 6 

štatútu  alebo o člena rady uvedeného v odseku 7 písm. o) a  p) štatútu, 

c) vzdaním sa členstva na základe vlastnej písomnej žiadosti doručenej predsedovi 

rady, ak ide o podpredsedu rady určeného predsedom rady podľa odseku 6 štatútu 

alebo o člena rady  podľa odseku 7 písm. o) a p) štatútu,  

d) uplynutím funkčného obdobia podľa odsekov 16 a 17 štatútu. 

(13) Vláda podpredsedu rady určeného predsedom rady podľa odseku 6 štatútu  alebo člena 

rady uvedeného v odseku 7 písm. o) a  p) štatútu odvolá, ak sa bez ospravedlnenia 

nezúčastní na dvoch po sebe nasledujúcich rokovaniach rady alebo ak bol právoplatne 

odsúdený za úmyselný trestný čin. 

(14) Činnosť rady riadi a za jej činnosť vláde zodpovedá predseda rady. Predsedu rady v 

čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený podpredseda rady. 

(15) Podpredsedovia rady môžu byť zastúpení na rokovaniach rady len štátnym tajomníkom 

príslušného ministerstva, prípadne podpredsedom Slovenskej akadémie vied. Účasť 

podpredsedu rady určeného predsedom rady podľa odseku 6 štatútu je na rokovaniach 

nezastupiteľná. Podpredseda rady poverený zastupovaním predsedu rady nemôže 

odovzdať toto poverenie štátnemu tajomníkovi svojho ministerstva prípadne 

podpredsedovi Slovenskej akadémie vied.  

(16) Účasť ďalších členov rady uvedených v odseku 7 písm. a) až d) štatútu na rokovaniach 

je zastupiteľná štátnym tajomníkom príslušného ministerstva. Účasť ďalších členov 

rady uvedených v odseku 7 písm. e) až n) štatútu na rokovaniach je nezastupiteľná.  

(17) Funkčné obdobie členov rady vymenovaných podľa odseku 6 a odseku 7 písm. a) až n) 

tohto článku štatútu je viazané na funkčné obdobie výkonu príslušnej funkcie. 
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(18) Funkčné obdobie podpredsedu rady určeného predsedom rady podľa odseku 6 štatútu a 

členov rady vymenovaných podľa odseku 7 písm. o) a p) tohto článku je 

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

 

 

Čl. 4 

Predseda rady 

 

 

(1) Predseda rady najmä 

a) zvoláva a riadi rokovanie rady, 

b) navrhuje vláde vymenovanie a odvolanie podpredsedu rady určeného predsedom 

rady podľa čl. 3 odseku 6 štatútu  a členov podľa čl. 3 ods. 7 písm. o) a  p) štatútu, 

c) na návrh rady vymenúva a odvoláva predsedov a ďalších členov odborných 

pracovných skupín rady podľa čl. 9 tohto štatútu. 

 

 

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 podľa čl. 9 tohto štatútu. 

(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) Predsedníctvo môže iniciatívne  navrhovať  rade prioritné smery podpory vedy, 

výskumu a inovácií v súlade s RIS3 a im zodpovedajúce systémové, legislatívne a 

finančné opatrenia. 

(5) Rokovanie predsedníctva rady sa uskutočňuje spravidla raz mesačne. 

 

 

Čl. 6 

Členovia rady 

 

 

(1) Členovia rady 

a) sú povinní zúčastňovať sa na rokovaniach rady a na rokovaniach 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) majú právo  predložiť prípadné odôvodnené návrhy na podstatnú zmenu návrhu 

uznesenia k podkladom a materiálom na rokovanie rady, najneskôr však 48 hodín 

pred začatím rokovania rady, ktorá ich prerokováva. Za podstatnú zmenu uznesenia 

sa považuje návrh na zrušenie prerokovania alebo odloženie prerokovania. 

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

doby schválenia materiálov radou. 

 

 

Čl. 7 

Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3  

 

 

1) SK RVVTI RIS3 je prierezovým, pracovným, koordinačným a komunikačným orgánom 

rady kreovaným na princípe štvorpartity („quadruple helix“), t.j. partnerstva vlády, 

priemyslu, akadémie a združení reprezentujúcich výskum, univerzity 

a zamestnávateľov.  

2) Členmi SK RVVTI RIS3 sú odborníci z akademickej obce, podnikateľskej sféry 

a zástupcovia relevantných orgánov štátnej správy reprezentujúcich štátne politiky 

v oblasti vzdelávania, ľudských zdrojov, výskumu, vývoja, inovácií a informatizácie. 

Členov SK RVVTI RIS3 vymenúva a odvoláva predseda rady  na základe návrhu 

členov alebo podpredsedov rady.  

3) Za činnosť SK RVVTI RIS3 zodpovedá predseda SK RVVTI RIS3, ktorého menuje 

a odvoláva predseda rady. 

4) SK RVTI RIS3 plní najmä tieto úlohy: 

a) monitoruje implementáciu RIS3 a plnenie akčných plánov implementácie RIS3 

v relevantných oblastiach, pričom využíva disponibilné kapacity ústredných 

orgánov štátnej správy,  

b) koordinuje na nadrezortnej prierezovej  úrovni RIS3 ako  plnenie horizontálnej 

tematickej ex ante kondicionality pre Európske štrukturálne a investičné fondy 

v oblasti výskumu a inovácií, jej akčných plánov a aktualizácií a zabezpečuje jej 

súlad s národným programom reforiem, vrátane komunikácie s Európskou 

komisiou,  

c) vyjadruje sa k previazanosti, k časovému a k zdrojovému zabezpečeniu výziev 

relevantných operačných programov z pohľadu ich príspevku k plneniu cieľov 

RIS3,  

d) vyjadruje sa k previazanosti, k časovému a k zdrojovému zabezpečeniu výziev na 

predkladanie projektov zo štátneho rozpočtu, ktoré sú relevantné pre implementáciu 

RIS3, ako aj procesov plánovania, implementácie a zabezpečenia financovania 

najmä prioritných tém v rámci domén inteligentnej špecializácie  a súvisiacich 

projektov a v prípade nesúladu predkladá informáciu na radu, 

e) vyhodnocuje implementáciu RIS3 prostredníctvom monitorovacích správ a 

navrhuje opatrenia na zlepšenie jej implementácie, ktoré sa predkladajú na 

rokovanie rady , 

f) koordinuje prípravu hodnotiacich správ o aktuálnom stave jednotlivých domén 

inteligentnej špecializácie  (ďalej len „oblasti inteligentnej  špecializácie“), 
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g) koordinuje rozpracovanie rozhodnutí a nariadení vlády Slovenskej republiky a 

zákonov týkajúcich sa vedy, výskumu a inovácií v Slovenskej republike, 

h) koordinuje monitorovanie stavu 

i. integrácie slovenskej vedy do Európskeho výskumného a inovačného 

priestoru, 

ii. účasti slovenskej vedy zameranej na priemysel na inovačných programoch 

nadnárodných zoskupení pôsobiacich v SR, 

iii. excelentného a priemyselného výskumu v SR, 

i) koordinuje monitorovanie stavu investícií do verejnej výskumnej a vedeckej 

infraštruktúry tak, aby sa zabezpečila účelnosť vynakladaných prostriedkov s 

cieľom zabránenia duplicitným investíciám do infraštruktúry, 

j) vyjadruje sa k špecializácii verejných vedeckých a výskumných inštitúcií 

a navrhuje odporúčania pre radu v tejto oblasti. 

 

 

Čl. 8 

Zloženie Stálej komisie Rady vlády SR  

pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3   

 

 

(1) SK RVVTI RIS3 má 15 členov v zložení:  

a) zástupca Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu,  

b) zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

c) zástupca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,  

d) zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

e) zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,  

f) zástupca Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,  

g) zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,  

h) zástupca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,  

i) zástupca Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,    

j) zástupca Slovenskej akadémie vied, 

k) zástupca Slovenskej rektorskej konferencie, 

l) zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení,  

m) zástupca Republikovej únie zamestnávateľov, 

n) zástupca Klubu 500,  

o) zástupca Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.   

(2) Predsedníctvo SK RVVTI RIS3 sa skladá z predsedu, ktorým je generálny riaditeľ 

sekcie centrálny koordinačný orgán ako zástupca Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 

republiky pre investície a informatizáciu a dvoch podpredsedov, ktorými sú zástupca 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zástupca 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky; podpredsedov vymenúva predseda  

rady z členov  SK RVVTI RIS3.  

 

 

Čl. 9 

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

rady podľa čl. 2 odseku 4 štatútu. Pôsobenie odbornej pracovnej skupiny je dočasné a 

končí splnením úlohy, pre ktorú bola vytvorená. 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.  

(2) 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.  

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

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

 

 

Čl. 10 

Rokovanie rady 

 

 

(1) Rada rokuje raz štvrťročne, prípadne častejšie, ak si to potreba vyžaduje.    

(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. Predseda rady 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.  

 

 

Čl. 11 

Sekretariát rady a tajomník rady 

 

 

(1) Úlohy spojené s  administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti rady a 

odborných pracovných skupín rady plní sekretariát rady v súčinnosti s tajomníkom rady 

a predsedníctvom Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre 

implementáciu RIS3. 

(2) Funkciu sekretariátu rady vykonáva Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a 

inovácie pre implementáciu RIS3. Náklady na činnosť sekretariátu sú hradené  

prostredníctvom  štátneho rozpočtu z   kapitoly rezortu, ktorý je ústredným orgánom 
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štátnej správy pre  vedu, techniku a inovácie.  

(3) Tajomníkom rady je predseda Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a 

inovácie pre implementáciu RIS3. Tajomník sa zúčastňuje rokovaní rady bez 

hlasovacieho práva. 

(4) Sekretariát rady  zabezpečuje najmä  

a) organizačnú a administratívnu prípravu rokovaní rady,  

b) vyhotovenie záznamu z rokovania rady,  

c) koordináciu prípravy podkladov na rokovanie rady,  

d) koordináciu prípravy podkladov na rokovanie stálych pracovných skupín rady.  

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

rady a odborných pracovných skupín rady plní SK RVVTI RIS3 .  

 

 

Čl. 12 

Sekretariát Stálej komisie Rady vlády SR  

pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3   

 

 

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

SK RVTI RIS3 plní sekretariát prostredníctvom útvaru Úradu podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, sekcie centrálny koordinačný 

orgán, v pôsobnosti ktorého je agenda Stratégie Európa 2020 a koordinácia 

synergických účinkov. Náklady na činnosť sekretariátu sú hradené z technickej 

asistencie Operačného programu Technická pomoc. 

(2) Tajomníkom sekretariátu je zamestnanec útvaru Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 

republiky pre investície a informatizáciu v zmysle odseku 1 tohto článku. 

(3) Sekretariát SK RVVTI RIS3 zabezpečuje najmä 

a) organizačnú a administratívnu prípravu rokovaní stálej komisie,  

b) vyhotovenie záznamu z rokovania stálej komisie,  

c) koordináciu prípravy podkladov na rokovanie stálej komisie. 

 

 

Čl. 13 

Prechodné a zrušovacie ustanovenia 

 

 

(1) Zrušuje sa Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie 

schválený uznesením vlády č. 114 zo dňa 27. 2. 2013.  

(2) Členstvo súčasných členov rady, ako aj členov odborných pracovných skupín rady 

vymenovaných podľa štatútu schváleného uznesením vlády č. 114 zo dňa 27. 2. 2013 

v znení Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a 

inovácie, ktorý bol schválený uznesením vlády č. 521 zo dňa 16. novembra 2016, 

zostáva schválením tohto štatútu vládou zachované.  
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Čl. 14 

Účinnosť 

 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vládou. 

 

 


