
PREDKLADACIA SPRÁVA 

Materiál „Cestovná mapa výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030)“ sa 

predkladá na základe úlohy č. 1 v mesiaci september Plánu práce vlády na II. polrok 2020. 

Vychádza z doterajších trendov a praxe „národného roadmappingu“ výskumných 

infraštruktúr krajín v rámci Európskeho výskumného priestoru. 

Cestovná mapa výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030) je kľúčovým 

dokumentom Slovenskej republiky pre oblasť výskumných infraštruktúr, ktorý nie len 

monitoruje doterajší vývoj a aktuálny stav významnej výskumnej infraštruktúry na území 

Slovenskej republiky, ale aj jej previazanosť na hospodárstvo, domény inteligentnej 

špecializácie, medzinárodnú spoluprácu v kontexte ESFRI a pripravovaný rámcový program 

Európskej únie v oblasti výskumu a inovácie na roky 2021 – 2027 Horizont Európa. 

Význam materiálu pre rozvoj výskumných infraštruktúr a rozsah následných súvisiacich 

aktivít boli dôvodom pre rozšírenie pôvodne avizovaného obdobia pre ktoré je predkladaný 

materiál určený na roky 2020-2030. 

Materiál  má za cieľ poukázať na význam a potenciál existujúcej výskumnej infraštruktúry 

a jej úlohe ako motora rozvojových a inovačných tendencií Slovenskej republiky smerom 

k vedomostnej spoločnosti. Stručne informuje o prostredí výskumných infraštruktúr na 

národnej a medzinárodnej úrovni, identifikuje etablované medzinárodné výskumné 

infraštruktúry, v ktorých je Slovenská republika pozorovateľom alebo členom a indikuje aj 

pripravované ESFRI projekty, do ktorých je Slovenská republika významným spôsobom 

zapojená. Rámcuje systém posudzovania, monitorovania, riadenia a financovania 

výskumných infraštruktúr v kontexte Slovenskej republiky a nastoľuje víziu a špecifické 

opatrenia pre rozvoj výskumnej infraštruktúry Slovenskej republiky v ďalšom 

období. Zároveň špecifikuje podmienky a procesy identifikácie, monitorovania a podpory 

rozvoja a postupnej internacionalizácie výskumnej infraštruktúry Slovenskej republiky. 

Materiál je zároveň kľúčovým národným dokumentom vo vzťahu k aktualizácii ESFRI 

Roadmap 2021 v rámci EÚ.  Schválením materiálu  Slovenská republika nanovo zadefinuje 

systémový rámec politík a aktivít v oblasti výskumných infraštruktúr na národnej 

a medzinárodnej úrovni. Vychádzajúc zo schváleného materiálu Slovenská republika pripraví 

I. a II. Akčný plán implementácie Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr, aby sa na 

základe aplikačnej praxe a výsledkov monitorovacieho procesu  stal predmetný materiál 

kľúčovým a relevantným nástrojom pre oblasť výskumných infraštruktúr. 

Predmetný materiál bol vypracovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky v spolupráci s expertmi Svetovej banky a zástupcami Výskumnej 

agentúry a bol prerokovaný komisiami pre koordináciu aktivít SR vo výskumných 

infraštruktúrach ESFRI na národnej úrovni, pôsobiacimi  ako poradné orgány ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu. 

Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, vplyvy na 

životné prostredie, na informatizáciu ani na služby verejnej správy pre občana. Možné 

sociálne vplyvy identifikované v rámci medzirezortného pripomienkového konania sú 

marginálne. 

Materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním v termíne 16. – 29. 09. 2020 a bol 

prerokovaný dňa 18. 01. 2021 Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie formou per 

rollam. Materiál bol predložený na Úrad vlády SR ale doposiaľ nebol prerokovaný 

a predpokladáme jeho opätovné predloženie so zapracovanými pripomienkami z rokovania 

Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie a Hospodárskej a sociálnej rady. Na rokovanie 

Hospodárskej a sociálnej rady SR sa materiál predkladá spolu s pripomienkami členov Rady 

vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. 


