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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 665 
z 13. novembra 2013 

 

k Poznatkom k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú 

špecializáciu Slovenskej republiky  

 
Číslo materiálu: 28588/2013 

Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu a minister hospodárstva 

Vláda 

A. schvaľuje  

A.1. Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú 

špecializáciu Slovenskej republiky s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády; 

B. odvoláva  

B.1. Stanislava Sipka 

z funkcie splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku 

 s účinnosťou k 1. januáru 2014  

C. ukladá  

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

ministrovi hospodárstva 

C.1. vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh Akčného plánu 

implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016 v zmysle predloženého materiálu 

 do 31. januára 2014 

členom vlády 

predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

C.2. poskytnúť súčinnosť a spolupracovať pri vypracovaní Akčného plánu 

implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016 v zmysle predloženého materiálu 

 do 31. januára 2014  
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D. odporúča  

predsedom samosprávnych krajov 

primátorom miest 

starostom obcí 

predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska 

prezidentovi Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení 

prezidentovi Republikovej únie zamestnávateľov 

predsedovi Klubu 500 

predsedovi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

predsedovi Slovenskej akadémie vied 

prezidentovi Slovenskej rektorskej konferencie  

D.1. poskytnúť súčinnosť pri vypracovaní a realizácii Akčného plánu 

implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016 v zmysle predloženého materiálu 

 priebežne 

E. zrušuje  

E.1. uznesenie vlády SR č. 367 zo 4. júna 2008 k Modernizačnému programu 

Slovensko 21 

 s účinnosťou k 14. novembru 2013  

E.2. uznesenie vlády SR č. 544 zo 17. augusta 2011 k Minerve 2.0 – Slovensko 

do prvej ligy 

s účinnosťou k 14. novembru 2013  

E.3. úlohu č. 5 v mesiaci november z Plánu práce vlády SR na rok 2011, 

schváleného uznesením vlády SR č. 892 z 15. decembra 2010 - Národný plán 

budovania infraštruktúry výskumu a vývoja v Slovenskej republike 

 s účinnosťou k 14. novembru 2013  

E.4. uznesenie vlády SR č. 74 z 2. februára 2011 k návrhu na vymenovanie 

splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku 

 s účinnosťou k 1. januáru 2014 

E.5. uznesenie vlády SR č. 448 z 5. septembra 2012 k návrhu na zmenu štatútu 

splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku 

 s účinnosťou k 1. januáru 2014 

E.6. uznesenie vlády SR č. 622 zo 7. novembra 2012 k návrhu na vymenovanie 

splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku 

 s účinnosťou k 1. januáru 2014. 

Vykonajú: členovia vlády 

predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy 



VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

 

Uznesenie vlády SR číslo 665/2013  strana 3 

Na vedomie: splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku 

predsedovia samosprávnych krajov  

primátori miest 

starostovia obcí 

predseda Združenia miest a obcí Slovenska  

prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení 

prezident Republikovej únie zamestnávateľov  

predseda Klubu 500  

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory  

predseda Slovenskej akadémie vied  

prezident Slovenskej rektorskej konferencie  


