
Doložka vybraných vplyvov 
 

  1.  Základné údaje 

  Názov materiálu 

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

  Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Charakter predkladaného materiálu 

   Materiál nelegislatívnej povahy 

   Materiál legislatívnej povahy  

   Transpozícia práva EÚ  

 

  Termín začiatku a ukončenia PPK Začiatok:    .. 

Ukončenie: .. 

  Predpokladaný termín predloženia na MPK* 7.9.2020 

  Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády 

  SR* 

december 2020 

 

 

  2.  Definícia problému 

Potreba schválenia materiálu „Cestovná mapa výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030)“ 

vychádza z doterajších trendov a praxe „národného roadmappingu“ výskumných infraštruktúr krajín v rámci 

Európskeho výskumného priestoru, pričom v Slovenskej republike chýba systémový rámec pre politiky a 

aktivity v oblasti výskumných infraštruktúr na národnej a medzinárodnej úrovni. 

  3.  Ciele a výsledný stav 
Materiál „Cestovná mapa výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030)“ 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. 

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

dokumentom vo vzťahu k aktualizácii ESFRI Roadmap 2021 v rámci EÚ.  Schválením materiálu „Cestovná 

mapa výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030)“ 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.  

  4.  Dotknuté subjekty 

Priamo dotknutý subjekt: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky;  

Nepriamo dotknuté subjekty: rozpočtové a príspevkové organizácie MŠVVaŠ SR, ústredné orgány štátnej 

správy, SAV, vysoké školy, podnikateľský sektor 

  5.  Alternatívne riešenia 
Predkladaný materiál je výsledným dokumentom, ktorý pracoval s alternatívnymi riešeniami v rámci procesu 

prípravy. 

  6.  Vykonávacie predpisy 



Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?                             Áno              Nie 

  7.  Transpozícia práva EÚ  
Netýka sa 

  8.  Preskúmanie účelnosti** 
Netýka sa 

 
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  

** nepovinné 

 

  9.   Vplyvy navrhovaného materiálu 

  Vplyvy na rozpočet verejnej správy 
    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

       Áno        Nie      Čiastočne 

  Vplyvy na podnikateľské prostredie 
    z toho vplyvy na MSP 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Sociálne vplyvy        Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Vplyvy na životné prostredie        Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Vplyvy na informatizáciu        Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Vplyvy na služby pre občana z toho 
    vplyvy služieb verejnej správy na občana 

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej 

    správe 

 

       Pozitívne 

 

       Žiadne 

 

     Negatívne 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a 

rodinu 
       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

 

  10.  Poznámky 
Predkladaný materiál priamo nezakladá vplyv na rozpočet verejnej správy, avšak indikuje oblasti, na ktoré bude 

konkrétne reagovať pripravovaný I a II. Akčný plán implementácie Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr, v 

ktorých budú jasne definované priority, nástroje a rozsah financovania rozvoja výskumných infraštruktúr na 

území Slovenskej republiky v ďalšom období. Materiál predpokladá napr. zamestnávanie špičkových vedcov, 

alebo zvýšenie mobility vysokokvalifikovaných zamestnancov, avšak uvedené možné sociálne vplyvy sú 

marginálne. 

  11.  Kontakt na spracovateľa 
Mgr. Martin Šponiar, PhD., RO IŠPEMIVaV, sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR, tel.: +421 2593 74 728, e-

mail: martin.sponiar@minedu.sk. 

  12.  Zdroje 
ESFRI Public roadmap guide - 2018; Roadmap 2018 – Strategy report on research infrastructures; Národné 

roadmapy výskumných infraštruktúr Českej republiky a Fínska;  Tvorba katalógu výskumnej infraštruktúry – 

pasportizácia (Základné informácie o realizovaných krokoch, štruktúre požadovaných údajov a ďalšom rozvoji 

katalógu výskumnej infraštruktúry); Návrh katalógu výskumnej infraštruktúry – Míľniky I-IV; podklady od 

Výskumnej agentúry, SK CRIS, konzultácie s expertmi Svetovej banky, konzultácie s delegátom SR v ESFRI, 

konzultácie s členmi komisii pre koordináciu aktivít Slovenskej republiky vo výskumných infraštruktúrach 

ESFRI. 

  13.  Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK 

- 

 


