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Materiály na rokovanie HSR SR   
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         č. 2) 
 
Stanovisko k materiálu „Cestovná mapa výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 
2030)“ 
 
Všeobecne k návrhu: 
Materiál „Cestovná mapa výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030)“ 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. Predmetný materiál vychádza z doterajších trendov a praxe „národného roadmappingu“ výskumných 
infraštruktúr krajín v rámci Európskeho výskumného priestoru. 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. 

 

Stanovisko AZZZ SR: 
AZZZ SR k predmetnému materiálu v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnila zásadné 
pripomienky a to aj cestou nášho zástupcu v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Oceňujeme ústretový 
prístup predkladateľa, ktorý spočíval v intenzívnom rokovaní a diskusii  o uvedených  pripomienkach, najmä na 
pôde Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, čo viedlo k tomu, že pripomienky boli z veľkej časti akceptované 
a mali by byť zapracované do materiálu predloženého na rokovanie HSR SR.  Neakceptované  pripomienky by 
mali byť po vzájomnej dohode vyriešené konštruktívnym prístupom a vzájomnou spoluprácou pri príprave 
akčných plánov. Ďakujeme predkladateľovi za ústretový prístup a veríme  v konštruktívnu spoluprácu pri príprave 
akčných plánov.  

 
Záver: 
S ohľadom na uvedené AZZZ SR nemá nateraz k predloženému materiálu zásadné pripomienky, 
definitívne stanovisko v predmetnej veci zaujmeme priamo na plenárnom zasadnutí HSR SR.    


