
Štatút a rokovací poriadok Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, 

techniku a inovácie pre implementáciu Stratégie výskumu 

a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

Štatút a rokovací poriadok Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre 

implementáciu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej 

republiky (ďalej len „štatút“) upravuje postavenie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, 

techniku a inovácie pre implementáciu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 

špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „SKS3“), pravidlá jej činnosti, postavenie 

a pôsobnosť jej predsedu, podpredsedu, členov platformových domén a sekretariátu. 

 

Čl. 2 

Zriadenie, postavenie a pôsobnosť Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu,  

techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 

(1) SKS3 zriaďuje podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s čl. 1 bod 

3 Štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre RIS3 schváleného uznesením 

vlády Slovenskej republiky č. 302 z 21. júna 2017. 

(2) SKS3 je prierezovým, pracovným, koordinačným a komunikačným orgánom Rady vlády 

SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „rada“) tvoreným na princípe štvorpartity 

(„quadruple helix“), t.j. partnerstva vlády, priemyslu, akadémie a združení 

reprezentujúcich výskum, univerzity a zamestnávateľov.  

(3) SKS3 v oblasti svojej pôsobnosti najmä: 

(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 a 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 a zákonov týkajúcich sa vedy, 

výskumu a inovácií v SR, 

(h) koordinuje monitorovanie stavu integrácie slovenskej vedy do Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru, účasti slovenskej vedy zameranej na priemysel na 

inovačných programoch nadnárodných zoskupení pôsobiacich v SR, 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. 3 

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

pre implementáciu RIS3 a jej orgány 

(1) Členmi SKS3 sú: 

(a) predseda, 

(b) dvaja podpredsedovia,  

(c) zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

(d) zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,  

(e) zástupca Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,  

(f) zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,  

(g) zástupca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,  

(h) zástupca Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 

(i) zástupca Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre výskum a inovácie,    

(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) Členov SKS3 podľa čl.7, bod 2 Štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 

vymenúva a odvoláva predseda rady.  

(3) V súlade s čl. 8, bod 2 Štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie SKS3 pozostáva 

z predsedníctva v zložení: 

(a) predseda, ktorým je generálny riaditeľ sekcie centrálny koordinačný orgán ako 

zástupca Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu, 

(b) podpredseda, ktorým je zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, 

(c) podpredseda, ktorým je zástupca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. 

(4) Člena SKS3 môže v prípade jeho neprítomnosti zastupovať v plnom rozsahu náhradník, a to 

na základe písomného poverenia. 

(5) Každý člen SKS3, ako aj jeho náhradník, má hlasovacie právo a má pri hlasovaní jeden hlas. 
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(6) Členstvo v SKS3 je čestnou funkciou. Členstvo nezakladá vznik pracovnoprávneho 

vzťahu a poskytnutie finančnej odmeny.  

(7) Členstvo v SKS3 zaniká: 

(a) odvolaním člena, 

(b) písomným vzdaním sa členstva v SKS3 zo strany člena, 

(c) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho, 

(d) zánikom inštitúcie, ktorú člen zastupuje, 

(e) zánikom SKS3. 

(8) V prípade, ak členovi SKS3 zaniklo členstvo podľa bodu 7 tohto článku je inštitúcia, 

ktorú člen zastupoval, povinná v lehote do 5 pracovných dní navrhnúť vymenovanie 

nového člena ako svojho zástupcu v SKS3. 

 

Čl. 4 

Členovia Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu,  

techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 

(1) Členovia SKS3: 

(a) sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutiach SKS3, 

(b) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa  

dozvedeli pri svojej účasti na činnosti SKS3 alebo v súvislosti s ňou okrem materiálov, 

ktoré sú predmetom širšieho odborného posúdenia. V prípade porušenia tejto 

povinnosti inou zúčastnenou osobou sa prizvaný expert alebo iná zúčastnená osoba 

nebude môcť zúčastniť a ďalšej činnosti SKS3, 

(c) majú právo predkladať SKS3 návrhy a podnety v zmysle tohto štatútu. 

(2) Členovia SKS3 sa podľa možností môžu zúčastňovať na zasadnutiach všetkých 

pracovných skupín doménových platforiem 

 

Čl. 5 

Predseda Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu,  

techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 

(1)  Predsedu SKS3 vymenúva a odvoláva predseda rady.   

(2)  Predsedu v prípade jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu ním poverený 

náhradník. 

(3)  Predseda SKS3 najmä: 

(a) riadi a zodpovedá za činnosť SKS3 predsedovi rady, 

(b) zvoláva, zúčastňuje sa a riadi rokovania SKS3, 

(c) poskytuje predsedovi rady informáciu o činnosti SKS3 a doménových platforiem, 

(d) dohliada na dodržiavanie tohto štatútu, 

(e) spolupracuje pri plnení svojich úloh s členmi SKS3, 

(f) koordinuje vzájomnú výmenu informácií a podkladov s členmi SKS3. 
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(4)   Na zasadnutie SKS3 môže jej predseda z vlastného podnetu alebo na návrh členov 

prizývať aj ďalších expertov, ktorí sa zásadným spôsobom podieľajú na spracovávaní 

problematiky spadajúcej do oblasti pôsobnosti SKS3. 

 

Čl. 6 

Ustanovenie a pôsobnosť členov doménových platforiem 

 

(1) Členovia doménových platforiem sú ustanovení predsedom SKS3 na základe 

návrhov členov SKS3 

(2) Členovia doménových platforiem ustanovených v Implementačnom pláne RIS3 najmä: 

(a) navrhujú perspektívne témy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v zmysle zamerania 

platformy 

(b) špecifikujú oblasti možných prepojení potrieb praxe a zamerania verejných VaV 

organizácií, 

(c) navrhujú infraštruktúrne potreby vo VaV organizáciách, 

(d) mapujú potenciál a záujem o spoluprácu podnikov a VaV organizácií, 

(e) posudzujú realizovateľnosť navrhovaných riešení. 

(3) Členovia doménových platforiem nemajú hlasovacie právo. 

(4) Členovia doménových platforiem nie sú účastní na zasadnutiach SKS3, pokiaľ nie sú 

prizvaní predsedníctvom SKS3.  

(5) Výstupy práce doménových platforiem poskytujú gestori domén prostredníctvom 

podpredsedov SKS3 členom SKS3 a následne sú zverejňované na webovom sídle SIEA. 

 

Čl. 7 

Predsedníctvo Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu,  

techniku a inovácie pre implementáciu RIS3  

(1)  Predsedníctvo SKS3 najmä: 

(a) poskytuje prostredníctvom sekretariátu SKS3 informácie o výsledkoch práce 

platformových skupín členom SKS3, 

(b) informuje členov SKS3 o záveroch rokovaní so zástupcami Európskej komisie. 

(2) Predsedníctvo SKS3 môže v prípade potreby iniciatívne predstaviť návrhy zmien 

členom SKS3 

 

Čl. 8 

Rokovania Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu,  

techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 

(1) Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementácie RIS3 

rokuje formou: 

(a)   riadneho zasadnutia v nadväznosti na Implementačný plán RIS3, 

(b)  písomnej procedúry „per rollam“ v nadväznosti na Implementačný plán RIS3. 
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(2)   Riadne zasadnutie SKS3 zvoláva a vedie jej predseda tak, aby komisia optimálne plnila  

  všetky svoje úlohy a funkcie. 

(3)    Riadne zasadnutie SKS3 sú neverejné. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na: 

(a) právo člena SKS3 alebo jeho náhradníka zúčastniť sa riadneho zasadnutia, 

(b) právo člena SKS3 alebo jeho náhradníka navrhnúť prizvanie relevantných expertov 

za účelom vyjadrenia ich odborného stanoviska. 

(4)    Program a materiály, ktoré budú predmetom riadneho zasadnutia SKS3, zasiela  

   sekretariát všetkým členom SKS3 elektronicky najmenej tri dni pred plánovaným 

   riadnym zasadnutím; v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia  

   predsedu SKS3 sa môže skrátiť termín zaslania. 

(5)    V prípade riadneho zasadnutia je SKS3 uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná   

   väčšina jej členov. Vyjadrenie SKS3 sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov  

   prítomných členov komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu SKS3. 

(6) V prípade zasadnutia SKS3 formou „per rollam“ sa hlasovanie uskutočňuje 

elektronickou poštou v lehote stanovenej predsedom SKS3. SKS3 je v prípade 

rokovania formou „per rollam“ uznášaniaschopná, ak sa hlasovania zúčastní 

nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie vyjadrenia je potrebná nadpolovičná 

väčšina hlasov členov SKS3. Nesúhlas s materiálom je člen SKS3 povinný riadne 

odôvodniť. Člen SKS3  predkladá svoje vyjadrenie pri hlasovaní písomnou procedúrou 

„per rollam“ elektronickou poštou. Za termín doručenia sa považuje deň a čas doručenia 

na elektronickú adresu určenú predsedom SKS3 vo výzve na hlasovanie. V prípade 

rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu SKS3. Členovia SKS3 sa k materiálu 

zaslanému v rámci písomnej procedúry „per rollam“ vyjadria v lehote najneskôr 

do piatich pracovných dní odo dňa odoslania materiálu sekretariátom SKS3. 

V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota skrátená (na 3 dni) alebo predĺžená 

(na 8 dní) rozhodnutím predsedu SKS3.  

(7)   Hlasovanie „per rollam“ je platné: 

(a) ak bol riadne zaslaný sekretariátom všetkým členom SKS3 na nimi určenú e-mailovú 

adresu, 

(b) ak sa hlasovania v stanovenej lehote zúčastnila nadpolovičná väčšina členov SKS3 

 zaslaním jednoznačného vyjadrenia sa bez pripomienok, podmienok a výhrad.  

(8)   Ak člen SKS3 nezašle vyjadrenie k predloženému návrhu do určeného termínu alebo 

zašle vyjadrenie, ktoré nie je v súlade s bodom 7 tohto článku, jeho odpoveď sa 

nezapočítava do hlasovania stanoveného na platné vyjadrenie sa k návrhu. 

(9)   V prípade nedostatočného počtu hlasov členov SKS3 na zasadnutí procedúrou „per 

rollam“ sa hlasovanie opakuje hneď po uplynutí prvého termínu hlasovania per rollam, 

pričom sa postupuje podľa bodu 6, tohto článku. Hlasovanie formou „per rollam“ o tej 

istej veci nie je vylúčené. 

(10) Záznam z riadneho zasadnutia SKS3 zasiela sekretariát SKS3 elektronicky do piatich 

dní od konania zasadnutia na vedomie všetkým členom SKS3.  

(11) Záznam o výsledku hlasovania formou „per rollam“ zasiela sekretariát SKS3 

elektronicky do siedmich pracovných dní od konania zasadnutia na vedomie všetkým 

členom SKS3 a dotknutým osobám. 

 



 6 

Čl. 9 

Sekretariát Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu,  

techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 

(1) Funkciu sekretariátu SKS3 podľa čl. 12 Štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a 

inovácie zabezpečuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 

sekcia centrálny koordinačný orgán, odbor prierezových priorít. 

(2)  Sekretariát SKS3 zabezpečuje administratívne úlohy spojené s činnosťou SKS3. Medzi 

jeho hlavné úlohy patrí najmä: 

(a) zabezpečovať zasadnutia SKS3 po organizačno-technickej stránke, 

(b) koordinovať a pripravovať materiály a podklady na zasadnutia SKS3, 

(c) elektronicky zasielať pozvánky a materiály v súlade so závermi zasadnutí SKS3, 

(d) prijímať návrhy členov SKS3 na prizvanie experta alebo inej osoby k účasti na 

riadne zasadnutie a predkladať ich predsedovi, 

(e) pripravovať a predkladať predsedovi rady informácie o činnosti SKS3,  

(f) vyhotovovať, viesť a distribuovať záznamy zo zasadnutí SKS3 členom komisie,  

(g) zabezpečovať potrebné dokumenty a informácie pre efektívnu činnosť SKS3, 

(h) viesť aktuálny zoznam členov SKS3, 

(i) vykonávať ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu SKS3. 

(3) Tajomníkom sekretariátu SKS3 je vedúci zamestnanec útvaru podľa bodu 1 tohto článku. 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

(1) Štatút schvaľujú členovia SKS3 na riadnom zasadnutí väčšinou hlasov všetkých členov 

SKS3. 

(2) Akékoľvek zmeny alebo doplnenia štatútu formou očíslovaného a datovaného dodatku 

alebo nového znenia štatútu schvaľujú členovia SKS3 väčšinou hlasov všetkých členov 

SKS3, a to podľa potreby na riadnom rokovaní alebo v rámci písomnej procedúry „per 

rollam“. 

 

Čl. 11 

Účinnosť 

(1)   Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Stálou komisiou Rady vlády SR pre  

  vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3. 

 
 


