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NÁVRH
UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE
VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE
č. ..
z 21. marca 2019
k Jednotnému postoju zamestnávateľov v oblasti rozvoja Výskumu-vývoja-inovácií
v Slovenskej republike
Číslo materiálu:
Predkladateľ:

zástupcovia podnikateľského sektora vymenovaní vládou SR

Rada
A.

berie na vedomie
A.1.

B.

predložený materiál „Ako ďalej v oblasti VVI - Jednotný postoj
zamestnávateľov v oblasti rozvoja Výskumu – vývoja – inovácií v SR“

ukladá1
ministerstvám zastúpeným v Rade
B.1.

C.

predložiť na nasledovné rokovanie Rady stanoviská k návrhom vo svojej
gestorskej pôsobnosti (v koordinácii s Úradom PPVII).

odporúča
Vláde Slovenskej republiky
C.1.

V oblasti rozvoja ľudských zdrojov, s cieľom zvýšenia kvality prípravy mladej
generácie prijať opatrenia, ktorými zvýši normatív na študenta technických a
prírodovedných odborov univerzít minimálne o 25% zo súčasných cca 4.000,Eur na študenta na minimálne 5.000,- Eur na študenta.

do 31.12.2019
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR
C.2.

neuplatňovať návrh na krátenie 10% časti normatívu na študentov, ktorý je
naviazaný na snahu o zníženie počtu študentov pokračujúcich na druhom
stupni vysokoškolského štúdia (minimálne neuplatňovať pre prírodovedné a
technické študijné odbory univerzity) a odporúča zabezpečiť rozvoj profesijne

Ak sa v materiáloch predkladaných na rokovanie rady identifikujú problémy/slabé stránky/možnosti zlepšenia,
predkladatelia navrhnú opatrenia na ich riešenie. Tieto opatrenia je potrebné sformulovať do návrhu
uznesenia, časť B tak, aby uznesenie bolo v súlade s článkom 1 odsek (4) štatútu rady.

1

orientovaných bakalárov v súlade spotrebami praxe aj bez uplatňovania tohto
reštriktívneho opatrenia.
do 31.12.2019
C.3.

ponechať v štátnom vzdelávacom programe povinnú výučbu angličtiny ako
prvku základného všeobecného vzdelania a odporúča zároveň propagovať a
zaviesť výučbu druhého cudzieho jazyka ako povinne voliteľného predmetu.

do 31.12.2019
C.4.

zapracovať do štátneho vzdelávacieho programu povinnú maturitu z
matematiky ako základného nástroja na zvýšenie matematickej gramotnosti.

do 31.12.2019
Ministerstvu financií SR
C.5.

zvýšenie superodpočtu na vedu na 200% a odporúča jeho schválenie, zároveň
odporúča jeho doplnenie o superodpočet na mladých výskumných pracovníkov
vo výške 250%.

do 31.12.2019
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
C.6.

aby vyhlasovanie výziev na budovanie, rozvoj a dobudovanie verejnej
výskumnej infraštruktúry, bolo umožnené len za podmienky umožnenia
využívania tejto infraštruktúry súkromným sektorom za odplatu.

do 31.12.2019
Vláde Slovenskej republiky
C.7.

s cieľom zvýšenia výdavkov na vedy, výskum a inovácie, vyčleniť prostriedky
na realizovanie štátnych programov vedy a výskumu a zároveň výrazne
navýšiť objem zdrojov alokovaných pre APVV.

do 31.12.2019

