Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie
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 centrálnym koordinačným a poradným orgánom vlády Slovenskej republiky
(ďalej len „vláda“) pre jednotnú tvorbu politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií bez
ohľadu na zdroj financovania.
(2) Činnosťou rady nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev ani ostatných
ústredných orgánov štátnej správy pri plnení úloh v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.
(3) Pre zabezpečenie účinnej a efektívnej implementácie Národnej stratégie výskumu,
vývoja a inovácií, vrátane Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu
Slovenskej republiky (ďalej len „národná stratégia“) zriaďuje rada Koordinačnú
platformu rady (ďalej len „platforma“), ktorej pôsobnosť a zloženie sú špecifikované
v článku 6 štatútu.
Čl. 2
Pôsobnosť rady
(1) Rada koordinuje plnenie cieľov a úloh vyplývajúcich z národnej stratégie.
(2) Rada riadi stratégiu inteligentnej špecializácie.
(3) Rada monitoruje a analyzuje politiky výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku
a v zahraničí s cieľom poskytnúť vláde odporúčania na reformy a opatrenia zamerané na
zvýšenie výkonnosti výskumného a inovačného ekosystému Slovenskej republiky,
vrátane politík riadenia a financovania výskumu, vývoja a inovácií, ale aj ďalších politík
s priamym alebo nepriamym dosahom na túto oblasť.
(4) Rada koordinuje spoluprácu ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
sektora vysokých škôl, sektora verejných výskumných inštitúcií, podnikateľského sektora
a neziskového sektora v oblasti výskumu, vývoja a inovácií za účelom transformácie
Slovenskej republiky na inovatívny štát, ktorý dokáže dynamicky riešiť najväčšie
spoločenské výzvy.
(5) Rada prerokúva a vydáva stanoviská najmä k
a) návrhu národnej stratégie,
b) monitorovacím správam o plnení národnej stratégie,
c) výročnej správe o stave plnenia národnej stratégie,
d) návrhu strednodobého výhľadu rozpočtového programu „Národný program rozvoja
vedy a techniky“, jeho zásadným zmenám a hodnoteniu jeho plnenia,
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návrhu Kódexu výskumnej integrity a etiky,
návrhu štatútu Agentúry na podporu výskumu a vývoja ,
návrhu členstva v predsedníctve Agentúry na podporu výskumu a vývoja,
návrhu a revízii operačných programov financovaných z fondov Európskej únie
a komponentov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky zameraných na
podporu výskumu, vývoja a inovácií, ako aj k hodnoteniu ich dopadu na výskum,
vývoj a inovácie v Slovenskej republike,
i) návrhom 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, vývoja a inovácií
a iniciatívach Európskej únie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií ako aj vyhodnotenie
účasti Slovenskej republiky v týchto centrách, programoch a iniciatívach,
j) návrhom strategických a koncepčných dokumentov, legislatívnym zámerom
a návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výskumom,
vývojom a inováciami a overuje ich súlad s národnou stratégiou a záväznou metodikou
riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len
„záväzná metodika“) .
e)
f)
g)
h)

(6) Rada schvaľuje
a) dokument identifikujúci prioritné oblasti výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej
republike, napríklad Súhrnnú správu z procesu podnikateľského objavovania (EDP)
alebo obdobný dokument plniaci uvedenú funkciu,
b) predbežný plán financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií na tri nasledujúce
kalendárne roky,
c) záväznú metodiku na celoštátnej úrovni bez ohľadu na zdroj financovania,
d) ďalšie strategické a metodické materiály zo svojej vecnej pôsobnosti.
(7) Za účelom plnenia svojich úloh si rada môže vyžiadať dáta a podklady od členov rady,
členov vlády, ktorí nie sú členmi rady a iných ústredných orgánov štátnej správy, ako aj
od verejných a súkromných subjektov adekvátne k miere ich financovania z verejných
zdrojov.
Čl. 3
Zloženie rady
(1) Radu tvorí predsedníctvo a ďalší členovia.
(2) Rada má 15 členov vrátane predsedu rady a podpredsedov rady.
(3) Predsedom rady je predseda vlády Slovenskej republiky.
(4) Členmi predsedníctva rady sú predseda rady a podpredsedovia rady. Podpredsedami rady
sú minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, minister hospodárstva
Slovenskej republiky, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky a minister financií Slovenskej republiky.
(5) Ďalšími desiatimi členmi rady sú významní odborníci v oblasti výskumu, vývoja a
inovácií, inovačného manažmentu, rizikového kapitálu alebo tvorby výskumných
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a inovačných politík s medzinárodnými skúsenosťami, ktorí sú menovaní a odvolávaní
vládou na návrh predsedu rady na základe excelentnosti a odbornej praxe nadobudnutej
v predmetnej oblasti.
(6) Pri výbere členov sa zohľadní najmä excelentnosť a medzinárodná odborná prax,
v zmysle čl. 3 ods. 5, štruktúra hospodárstva Slovenskej republiky a domény inteligentnej
špecializácie.
(7) Nominácie sa predkladajú na základe zverejnenej výzvy, ktorá definuje detailné kritériá
a proces výberu členov.
(8) Nominácie na členov rady môže predkladať sektor verejných výskumných inštitúcií,
sektor vysokých škôl, podnikateľský sektor, neziskový sektor, štátny sektor vrátane
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, samospráva vrátane
subjektov zastupujúcich, resp. združujúcich organizácie v jednotlivých sektoroch.
(9) Funkcia člena rady je čestnou funkciou, ktorá nezakladá vznik pracovnoprávneho alebo
iného obdobného vzťahu a nárok na odmenu.
(10) Členstvo v rade zaniká
a) smrťou,
b) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
c) odvolaním, ak ide o člena rady menovaného podľa odseku 5 v prípade, že sa člen
nezúčastní na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach,
d) vzdaním sa členstva na základe vlastnej žiadosti doručenej predsedovi rady, ak ide
o člena rady podľa odseku 5,
e) uplynutím funkčného obdobia podľa odsekov 14 a 15.
(11) Činnosť rady riadi predseda rady. Predsedu rady v jeho neprítomnosti zastupuje
podpredseda rady na základe poverenia predsedu rady.
(12) Podpredsedu rady môže na rokovaní rady zastúpiť štátny tajomník príslušného
ministerstva.
(13) Účasť členov rady uvedených v odseku 5 na rokovaniach rady je nezastupiteľná.
(14) Funkčné obdobie predsedu a podpredsedov rady je viazané na funkčné obdobie výkonu
príslušnej funkcie podľa odsekov 3 a 4.
(15) Funkčné obdobie členov rady vymenovaných podľa odseku 5 je štvorročné. Funkciu
môžu zastávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(16) Zasadnutí rady sa bez hlasovacieho práva zúčastňuje tajomník rady, ktorým je vedúci
sekretariátu rady.
(17) Zasadnutí rady sa môžu na základe rozhodnutia predsedu zúčastňovať aj pozorovatelia
zastupujúci mimovládne neziskové organizácie, združenia fyzických osôb
a právnických osôb alebo zástupcovia vecne príslušných štátnych inštitúcií a verejných
inštitúcií. Pozorovateľ sa zúčastňuje na zasadnutí rady bez hlasovacieho práva; výkonný
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orgán rady mu poskytuje pri výkone jeho činnosti súčinnosť. Pozorovateľ vykonáva
činnosť bez nároku na odmenu a je povinný zachovávať mlčanlivosť v rovnakom
rozsahu ako členovia rady.
(18) Zasadnutí rady sa môžu zúčastňovať aj prizvané osoby podľa čl. 4 ods. 2 písm. g).
Prizvaná osoba sa zúčastňuje na zasadnutí rady bez hlasovacieho práva a je povinná
zachovávať mlčanlivosť v rovnakom rozsahu ako členovia rady.
Čl. 4
Predseda rady
(1) Predseda rady zodpovedá za činnosť rady.
(2) Predseda rady najmä
a) zvoláva a vedie rokovanie rady,
b) navrhuje vláde vymenovanie a odvolanie členov rady v zmysle čl. 3 ods. 5,
c) rozhoduje o zaradení materiálov na rokovanie rady,
d) predkladá rade na schválenie návrhy záverov z rokovania rady, ktorými sú najmä
zásadné stanoviská s návrhmi opatrení, odporúčania, schválenie alebo vzatie
materiálov a informácií na vedomie,
e) predkladá vláde závery schválené radou,
f) schvaľuje písomný́ záznam z rokovania rady,
g) rozhoduje na základe programu a obsahu materiálov predkladaných na rokovanie rady
o prizvaní ďalších osôb na rokovanie rady,
h) vymenúva a odvoláva na návrh rady predsedov a ďalších členov odborných
pracovných skupín rady podľa článku 7.
Čl. 5
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 rokovania odbornej
pracovnej skupiny rady,
c) majú právo predložiť prípadné odôvodnené návrhy na podstatnú zmenu návrhu
uznesenia k podkladom a materiálom na rokovanie rady, najneskôr však tri pracovné
dni 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.
(3) Členovia rady môžu predkladať predsedovi rady prostredníctvom sekretariátu rady na
rokovanie rady materiály a informácie a môžu navrhovať závery predsedovi rady.
(4) Členovia rady o predkladaných materiáloch a informáciách rozhodujú hlasovaním.
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Čl. 6
Koordinačná platforma rady
(1)

Koordinačná platforma je poradným orgánom rady za účelom koordinácie a výmeny
informácií medzi jednotlivými kľúčovými aktérmi inovačného ekosystému.

(2)

Členmi platformy sú zástupcovia organizácií zastupujúcich sektor verejných
výskumných inštitúcií, sektor vysokých škôl, podnikateľský sektor, štátny sektor
vrátane ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy a
neziskového sektora vrátane subjektov zastupujúcich, resp. združujúcich organizácie
pôsobiace v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania.

(3)

Členov platformy vymenúva a odvoláva predseda rady na základe nominácií
subjektov uvedených v odseku 2, ktoré navrhnú členovia rady, podpredsedovia rady
a vedúci sekretariátu rady.

(4)

Za činnosť platformy zodpovedá rade predseda platformy, ktorým je vedúci
sekretariátu rady.

(5)

Rokovanie koordinačnej platformy sa uskutočňuje spravidla raz mesačne.
Čl. 7
Odborné pracovné skupiny rady

(1) Rada ustanovuje svoje odborné pracovné skupiny pre zabezpečenie výkonu pôsobnosti
rady podľa článku 2. Pôsobenie odbornej pracovnej skupiny končí splnením úloh, pre
ktorú bola vytvorená alebo jej zrušením v prípade zaniknutia dôvodov jej ustanovenia.
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 sa môže vzdať funkcie.
(2) V záujme koordinácie medzi existujúcimi poradnými orgánmi vlády je prípustné
zriaďovať aj spoločné pracovné skupiny.
(3) Členmi odborných pracovných skupín rady môžu byť zástupcovia ministerstiev,
ostatných ústredných orgánov štátnej správy, Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl,
organizácií výskumu, vývoja a inovácií, podnikateľského sektora, zamestnávateľských
zväzov a združení, neziskového sektora a významní zahraniční experti.
(4) Predseda odbornej pracovnej skupiny zodpovedá za jej činnosť rade. Predseda odbornej
pracovnej skupiny môže byť odvolaný na základe rozhodnutia rady.
Čl. 8
Rokovanie rady
(1) Rada rokuje raz štvrťročne podľa plánu zasadnutí, ktoré schváli rada na svojom prvom
zasadnutí daného roku, prípadne častejšie, ak tak rozhodne predseda rady.
(2) K bodom rokovania rada prijíma uznesenie rady.
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(3) Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov
a nadpolovičná väčšina členov rady menovaných podľa čl. 3 ods. 5.
(4) Uznesenie k bodu rokovania je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných
členov rady.
(5) Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
(6) Predseda rady môže dať hlasovať aj o jednotlivých otázkach súvisiacich s prerokúvaným
bodom rokovania.
(7) Na návrh člena rady môže pri prerokúvanom bode predseda rozhodnúť o tajnom
hlasovaní.
(8) Spôsob predkladania materiálov na rokovanie rady, odborných pracovných skupín,
prípravu a spôsob rokovania a zverejňovanie predkladaných výsledkov a záverov
rokovania ustanovuje rokovací poriadok rady.
(9) Rokovací poriadok schvaľuje rada na návrh predsedu rady. Rokovací poriadok je
schválený, ak s ním vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
Čl. 9
Sekretariát rady
(1) Úrad vlády Slovenskej republiky vykonáva činnosti uvedené v tomto článku
prostredníctvom sekretariátu rady a finančne zabezpečuje činnosť rady a jej pracovných
skupín.
(2) Sekretariát rady je výkonný orgán rady, ktorý odborne a organizačne zabezpečuje činnosť
rady, jej pracovných skupín a platformy vrátane procesov spojených s nomináciou členov
rady v zmysle čl. 3 ods. 7 a 8.
(3) Sekretariát rady je útvar Úradu vlády Slovenskej republiky zodpovedajúci za strategické
nastavenie politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a koordináciu ústredných orgánov
štátnej správy v predmetnej oblasti. Útvar riadi vedúci sekretariátu rady (Chief Innovation
Officer), ktorý je zároveň tajomníkom rady.
(4) Sekretariát rady zabezpečuje najmä
a) prípravu, monitorovanie, hodnotenie a komunikáciu národnej stratégie
prostredníctvom výročných správ o jej plnení,
b) prípravu a dohľad nad implementáciou záväznej metodiky,
c) tvorbu a aktualizáciu registra odborných hodnotiteľov pre oblasť výskumu, vývoja
a inovácií,
d) posúdenie súladu programov a zámerov výziev na podporu výskumu, vývoja a inovácií
pred ich vyhlásením s národnou stratégiou a so záväznou metodikou,
e) monitorovanie a hodnotenie implementácie programov a schém podpory výskumu,
vývoja a inovácií,
f) koordináciu aktivít súvisiacich s identifikovaním prioritných oblastí výskumu, vývoja
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a inovácií v Slovenskej republike,
g) zber podnetov a návrhov k fungovaniu systému výskumu, vývoja a inovácií zo strany
jednotlivých organizácií, združení, vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a ďalších
subjektov,
h) organizačnú prípravu rokovaní rady a odborných pracovných skupín rady,
i) vyhotovenie záznamu z rokovania rady a odborných pracovných skupín rady a ich
zverejňovanie,
j) koordináciu prípravy podkladov na rokovanie rady a odborných pracovných skupín
rady,
k) prípravu analytických a metodických podkladov na rokovanie rady a odborných
pracovných skupín rady,
l) kontrolu plnenia uznesení prijatých radou,
m) procesy súvisiace s nominovaním členov rady.
Čl. 10
Prechodné ustanovenia
(1) Členstvo členov rady, Stálej komisie rady pre implementáciu RIS3 ako aj členov
odborných pracovných skupín, ktorých členstvo trvalo, alebo ktorí boli vymenovaní počas
účinnosti Štatútu rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie
schváleného uznesením vlády č. 302 zo dňa 21. júna 2017 a neboli odvolaní, zaniká dňom
účinnosti tohto štatútu.
(2) Počas prvého funkčného obdobia po nadobudnutí účinnosti tohto štatútu sa funkčné
obdobie štyroch členov menovaných podľa čl. 3 ods. 5 tohto štatútu skracuje na základe
náhodného výberu (žrebovaním) na dva roky.
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie
schválený uznesením vlády č. 302 zo dňa 21. júna 2017.
(2) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vládou.
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