
 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE 

VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE 

 

č. 3/22 

z   11. februára 2021 

 

 

Informácia o stave OP II vrátane prerokovania problematiky zrušených výziev na 

podporu dlhodobého strategického výskumu v doméne priemysel pre 21. storočie a 

digitálne Slovensko a kreatívny priemysel  

 

Číslo materiálu:  

Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  

___________________________________________________________________________ 

Rada 

A. berie na vedomie  

A.1. Informáciu o stave OP II vrátane prerokovania problematiky zrušených výziev 

na podporu dlhodobého strategického výskumu v doméne priemysel pre 21. 

storočie a digitálne Slovensko a kreatívny priemysel s pripomienkami 
 

Na vedomie: členovia rady 

 

B. odporúča  

ministrovi školstva, vedy výskumu a športu SR 

B.1. Predložiť stav implementácie a aktualizovaný plán výziev a čerpania 

prostriedkov na vedu, výskum a inovácie až do konca programového obdobia 

na budúce rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie  

B.2. Zvolať rokovanie riadiaceho výboru pre osi 9 a 10 Operačného programu 

integrovaná infraštruktúra. Predložiť aktualizovaný plán výziev a čerpania 

prostriedkov monitorovaciemu výboru Operačného programu integrovaná 

infraštruktúra a vláde SR.  

do  28. februára 2021 



B.3. Zabezpečiť urýchlenú implementáciu prostriedkov prioritných osí Operačného 

programu integrovaná infraštruktúra určených na vedu, výskum a inovácie 

v zmysle Implementačného plánu RIS3. 

Priebežne do  31. 12. 2023 

 
Na vedomie: členovia rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE 

VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE 

 

č. 4/22 

z   11. februára 2021 

 

 

k Plánu rokovaní Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie v roku 2021   

 

 

Číslo materiálu: 2680/2021/OPP-9 

Predkladateľ: p podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie  

___________________________________________________________________________ 

Rada 

A. schvaľuje  

A.1. Plán rokovaní Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie v roku 2021 s 

pripomienkami     

 

 

Na vedomie: členovia rady 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE 

VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE 

 

č. 5/22 

z   11. februára 2021 

 

 

k   Informácii o stave prípravy aktualizácie Stratégie výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky na obdobie 2021 – 2027 

  

 

Číslo materiálu:  

Predkladateľ:  podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a  

informatizácie SR 

___________________________________________________________________________ 

Rada 

A. berie na vedomie  

A.1. Informáciu o stave prípravy aktualizácie Stratégie výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky na obdobie 2021 – 2027   

 

 

Na vedomie: členovia rady 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE 

VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE 

 

č. 6/22 

z   11. februára 2021 

 

k  návrhu na zriadenie odbornej pracovnej skupiny Rady pre vlády SR pre vedu, 

techniku a inovácie pre prípravu návrhu zákona o podpore inovácií a transferu 

poznatkov  

 

Číslo materiálu: 2680/2021/OPP-10 

Predkladateľ:  podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie 

___________________________________________________________________________ 

Rada 

A. schvaľuje  

A.1. návrh na zriadenie odbornej pracovnej skupiny Rady pre vlády SR pre vedu, 

techniku a inovácie pre prípravu návrhu zákona o podpore inovácií a transferu 

poznatkov    

B.    ukladá 
 podpredsedovi Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ministrovi 

školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 podpredsedovi Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ministrovi 

hospodárstva SR 

 podpredsedovi Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ministrovi 

financií SR 

 podpredsedovi Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, predsedovi 

SAV 

 podpredsedovi Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, prezidentovi 

Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR 

 členovi Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ministrovi 

zdravotníctva SR 

 členovi Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ministrovi 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

 členovi Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ministrovi práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR 

 členovi Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie za Klub 500 

 



členovi Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie za Asociáciu 

priemyselných zväzov 

 členovi Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie za Republikovú úniu 

zamestnávateľov 

 členovi Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie za Zväz 

priemyselných výskumných a vývojových organizácií  

 členovi Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie za Združenie 

automobilového priemyslu 

členovi Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie za Slovenskú 

rektorskú konferenciu, Radu vysokých škôl a Združenia výskumne a 

technicky orientovaných univerzít 

B.1. predložiť mená nominovaných, vrátane kontaktov  sekretariátu RVVTI.   

do  26. februára 2021 

 

Vykoná: podpredseda Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, minister školstva, 

vedy, výskumu a športu SR 

 podpredseda Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, minister 

hospodárstva SR 

 podpredseda Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, minister financií 

SR 

 podpredseda Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, predseda SAV 

 podpredseda Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, prezident Asociácie 

zamestnávateľských zväzov a združení SR 

 člen Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, minister zdravotníctva SR 

 člen Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, minister pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

 člen Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, minister práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR 

 člen Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie za Klub 500 

 člen Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie za Asociáciu priemyselných 

zväzov 

 člen Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie za Republikovú úniu 

zamestnávateľov 

 člen Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie za Zväz priemyselných 

výskumných a vývojových organizácií  

 člen Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie za Združenie 

automobilového priemyslu 

člen Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie za Slovenskú rektorskú 

konferenciu, Radu vysokých škôl a Združenie výskumne a technicky 

orientovaných univerzít 

 

Na vedomie:  členovia rady 



 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE 

VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE 

 

č. 7/22 

z   11. februára 2021 

k Cestovnej mape výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030) 

– upravený materiál 
 

 

Číslo materiálu:  2021/8145:1-D1230 

Predkladateľ:  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 
 

Rada 
 

A. schvaľuje 

 
A. 1. Cestovnú mapu výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030) – 

upravený materiál 

  

B. ukladá 

 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

B.1.     predložiť Slovenskú mapu výskumných infraštruktúr na rokovanie Rady 

            vlády SR pre vedu, techniku a inovácie  

 

do 31. mája 2021 

 
ministrovi hospodárstva SR 

členom rady, zástupcom podnikateľského sektora 

  

B.2.     spolupracovať pri vypracovaní Slovenskej mapy výskumných infraštruktúr 

  

Vykoná:  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

  minister hospodárstva SR 

členovia rady, zástupcovia podnikateľského sektora  
 

Na vedomie:  členovia rady 


