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bod č. 2 

  Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov 

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

1. Postoj APZ k návrhu 

APZ súhlasí s predloženým materiálom bez pripomienok a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZ 

APZ v rámci pripomienkového konania v septembri 2020 uplatnila k materiálu jednu zásadnú 

pripomienku. Pripomienka bola predkladateľom materiálu čiastočne akceptovaná. APZ navrhla, aby 

bolo v materiáli uvedené prístrojové vybavenie akým výskumné infraštruktúry disponujú, možnosti 

použitia vybavenia a informácia či daná inštitúcia disponuje personálom, ktorý vie konkrétny prístroj 

obsluhovať a či je aj reálne prístrojové vybavenie používané na daný účel. Pripomienku MŠVVaŠ SR 

zohľadnilo v rámci kapitoly Informačné zabezpečenie aktivít SR v oblasti výskumných infraštruktúr. 

Pripomienku navrhli zohľadniť v ďalších fázach implementácie materiálu pretavením do on-line 

Katalógu výskumnej infraštruktúry SR. 

Materiál bol 11. 1. 2021 elektronicky predložený na 21. zasadnutie Rady vlády pre vedu, techniku 

a inovácie SR (RVVTI) všetkým jej členom. Zasadnutie formou per rollam procedúry bolo 

uznášaniaschopné. K materiálu bolo vznesených 14 zásadných a 5 obyčajných pripomienok. Pretože 

počet zásadných pripomienok bol viac ako 3, RVVTI v zmysle ods. 5 čl. 6 svojho rokovacieho poriadku 

materiál neschválila. V súlade s ods. 6 čl. 6 bol materiál predložený na prerokovanie na 22. zasadnutie 

RVVTI dňa 11. 2. 2021. Materiál bol na 22. zasadnutí RVVTI schválený s výhradou nutnosti 

zapracovania pripomienok zamestnávateľov, pripomienky zamestnávateľov boli do materiálu 

zapracované. 

3. Stručný popis cieľa a obsahu materiálu 

Materiál bol vypracovaný MŠVVaŠ SR v spolupráci s expertmi Svetovej banky a zástupcami Výskumnej 

agentúry. Monitoruje doterajší vývoj a aktuálny stav významnej výskumnej infraštruktúry, jej 

previazanosť na hospodárstvo, domény inteligentnej špecializácie, medzinárodnú spoluprácu v 
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kontexte ESFRI a program Horizont Európa. Cieľom materiálu je poukázať na význam a potenciál 

existujúcej výskumnej infraštruktúry a jej úlohy ako motora rozvojových a inovačných tendencií SR 

smerom k vedomostnej spoločnosti. Materiál rámcuje systém posudzovania, monitorovania, riadenia 

a financovania výskumných infraštruktúr v kontexte SR a nastoľuje víziu a špecifické opatrenia pre 

rozvoj výskumnej infraštruktúry v ďalšom období.  

Schválením materiálu SR nanovo zadefinuje systémový rámec politík a aktivít v oblasti výskumných 

infraštruktúr na národnej a medzinárodnej úrovni. Následne SR pripraví I. a II. Akčný plán 

implementácie Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr. 
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