
Odborná pracovná skupina pre  posilnenie atraktívnosti a kvality prípravy ľudských 

zdrojov  

 

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „rada“) na riadnom rokovaní dňa 

12. septembra 2018 v bode č. 4 prerokovala materiál „Posilnenie atraktívnosti a kvality 

prípravy ľudských zdrojov pre výskum a inovácie,“ ktorý na rokovanie predložil člen rady, 

zástupca Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít R. Redhammer. Rada 

tento dokument zobrala na vedomie. Schválila návrh na zriadenie pracovnej skupiny na 

dopracovanie materiálu, ktorá na najbližšom rokovaní rady predloží návrh opatrení. 

Predseda rady predkladá na schválenie členom rady nasledovný návrh na zloženie odbornej 

pracovnej skupiny (ďalej len „OPS“)  

- prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. – predseda OPS (člen rady, zástupca Združenia 

výskumne a technicky orientovaných univerzít, rektor Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave) 

- doc. RNDr. Martin Putala, PhD. – člen OPS (člen rady, predseda Rady vysokých škôl, 

vedúci Katedry organickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave) 

- Mgr. Jozef Jurkovič - člen OPS (generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR) 

- Ing. Marian Galan - člen OPS (generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) 

- prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. -  člen OPS (vedúca vedecká pracovníčka Centra 

biovied Slovenskej akadémie vied) 

- prof. RNDr. Peter Sinčák, CSc.  -  člen OPS (vedúci Katedra kybernetiky a umelej 

inteligencie Technickej univerzity v Košiciach) 

- Ing. Felix Dömény - člen OPS (prezident Asociácie Stredných odborných škôl Slovenska, 

riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave) 

- Ing. Mgr. Tibor Gregor - člen OPS (výkonný riaditeľ Klub 500, zamestnávateľské 

zväzy) 

- Ing. Štefan Chudoba, PhD. - člen OPS (člen Krajskej rady pre odborné vzdelávanie v 

Trnave, konzultant pre spoluprácu s podnikmi na STU MTF, expert Svetovej banky pre 

Odborné vzdelávanie v projekte VUC Prešov) 

- Ing. Marián Marek – člen OPS (člen Prezídia RÚZ) 

- Prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. – člen OPS (predseda Slovenská akadémia 

pôdohospodárskych vied) 

 

   

Predsedu a členov odbornej pracovnej skupiny po schválení radou vymenuje predseda rady. 

 


