
 

NÁVRH 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. ... 

z ... 
 

k návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu Cestovná mapa 

výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030) 
 

 

 

Číslo materiálu:   

Predkladateľ:  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 
 

Vláda 
 
 

A. schvaľuje 

 A. 1. Cestovnú mapu výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030) 

 

B. ukladá 

 ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

 B. 1. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom 

zdravotníctva, podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva, ministrom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerkou kultúry, ministrom 

životného prostredia a podpredsedníčkou vlády a ministerkou investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie vypracovať I. Akčný plán 

implementácie Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr na obdobie 

rokov 2021 - 2025, vrátane finančného zabezpečenia rozvoja výskumných 

infraštruktúr v Slovenskej republike a predložiť ho na rokovanie vlády, 

  do 30. júna 2021, 

 

 B. 2. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom 

zdravotníctva, podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva, ministrom 



pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerkou kultúry, ministrom 

životného prostredia a podpredsedníčkou vlády a ministerkou investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie vypracovať II. Akčný plán 

implementácie Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr na obdobie 

rokov 2026 - 2030, vrátane finančného zabezpečenia rozvoja výskumných 

infraštruktúr v Slovenskej republike a predložiť ho na rokovanie vlády, 

  do 30. júna 2025, 

 

C. odporúča 

 predsedovi Slovenskej akadémie vied 

 C. 1. podieľať sa na vypracovaní I. Akčného plánu implementácie Cestovnej 

mapy výskumných infraštruktúr na obdobie rokov 2021 - 2025, vrátane 

finančného zabezpečenia rozvoja výskumných infraštruktúr v Slovenskej 

republike, 

  do 30. júna 2021, 

 

 predsedovi Slovenskej akadémie vied 

 C. 2. podieľať sa na vypracovaní II. Akčného plánu implementácie Cestovnej 

mapy výskumných infraštruktúr na obdobie rokov 2026 - 2030, vrátane 

finančného zabezpečenia rozvoja výskumných infraštruktúr v Slovenskej 

republike, 

  do 30. júna 2025, 

 

 

Vykonajú: minister školstva, vedy, výskumu a športu 

podpredseda vlády a minister financií 

minister zdravotníctva 

podpredseda vlády a minister hospodárstva 

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

ministerka kultúry 

minister životného prostredia 

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie 

  



Na vedomie: členovia vlády 

predseda Slovenskej akadémie vied 

rektori vysokých škôl 

predsedovia OÚOŠS 

 


