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Európska komisia pokračuje v realizácii svojej misie združovať obrovské množstvo systémov zdieľania 

dát po celom kontinente, aby uľahčila výskumníkom pokračovať v plne otvorenej vede, vytvorením 

„webu pre výskumné údaje“. Nové európske partnerstvo EOSC (Európsky cloud pre otvorenú vedu), 

ktoré by sa malo spustiť od júna 2021, sa zameriava na zefektívnenie tohto systému, aby sa stal 

skutočne otvoreným cloudom pre vedu. 

EOSC bol formálne spustený v roku 2018 a odvtedy cez program Horizont 2020 bolo na tento účel do 

roku 2020 investovaných 320 miliónov EUR v podobe 50 projektov. Tieto projekty iniciované zdola 

nahor položili základ pre cloud a zapojili zainteresované strany z celej Európy. Ale vízia EOSC sa stala 

komplexnejšou. Momentálne sa rieši vstup do EOSC partnerstva – spolu programované partnerstvo 

medzi Európskou komisiou a asociáciou EOSC, ktorá združuje organizácie realizujúce výskum, 

financujúce výskum, poskytovateľov služieb a ďalšie organizácie. EOSC asociáciu aktuálne tvorí 142 

členov a 49 pozorovateľov. Spolu s mnohými ďalšími európskymi zainteresovanými stranami združenie 

stanovilo plán realizácie otvoreného vedeckého cloudu. Aj keď bol aparát EOSC technicky spustený 

pred tromi rokmi, je zatiaľ funkčný iba na papieri.  

Cieľom partnerstva je úplná konsolidácia a zavedenie systému do praxe do roku 2030, aby slúžil dvom 

miliónom výskumných pracovníkov. Komisia vyčlení na túto iniciatívu v nasledujúcich siedmich rokoch 

490 miliónov EUR. Očakáva sa, že desaťkrát viac finančných prostriedkov príde z iných zdrojov.  

EOSC má byť v podstate celosvetový web (world wide web), neustále sa rozvíjajúca sieť zdrojov. EOSC 

má prepojiť dátové repozitáre pre výskumné dáta v Európe a neskôr aj vo zvyšku sveta. Každý repozitár 

bude musieť vychádzať z princípov FAIR dát – nájditeľné, dostupné, interoperabilné a opätovne 

použiteľné. Výzvou je zabezpečiť, aby všetky výskumné dáta zodpovedali zásadám a aby k nim bol 

prístup prostredníctvom siete. Väčšina výskumných dát dnes nie je online a nie je pre výskumných 

pracovníkov ľahko prístupná, ale skôr uložená v rôznych systémoch podľa množstva odlišných 

štandardov a metodík. Ich pripojenie do siete je skutočnou výzvou.  

Ďalším veľkým krokom je vytvorenie EOSC Core, nástroja na objavovanie, zdieľanie, prístup a opätovné 

použitie dát a služieb v rôznych dátových infraštruktúrach. Rovnako ako internet používa na výmenu a  

manipuláciu so súbormi štandardné protokoly, potrebuje aj EOSC FAIR otvorené štandardy pre „dátové 

balíky“.  

Výzva na obstaranie budovania EOSC Core s alokáciou 35 miliónov EUR sa má otvoriť v roku 2022 s tým, 

že očakávaná doba realizácie bude do 2024.  

 

Položenie základne pre EOSC 

Projekt EOSC-hub, financovaný pod záštitou EOSC s rozpočtom 30 miliónov EUR, položil časť základu 

pre budúci EOSC a jeho jadro. Zmobilizoval poskytovateľov z niekoľkých európskych výskumných 

infraštruktúr, stanovil spoločné pravidlá účasti a integroval ich služby pod jednu strechu – portál EOSC. 

Výsledkom je prototyp, ktorý už poslúžil viac ako 20 000 výskumníkom. Funguje ako obrovská digitálna 
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výskumná komunita. Na jednej strane sú poskytovatelia, na druhej strane výskumníci. Tieto dve 

skupiny sa však do značnej miery prekrývajú. EOSC portál je už konkrétny výsledok projektu, ale za ním 

stálo veľa krokov, ako napríklad hľadanie riešení pre zoskupenie, definovanie pravidiel účasti a rámce 

riadenia služieb.  

 

Žiadne hranice vo vede 

Cieľom partnerstva EOSC je do konca desaťročia poskytnúť služby dvom miliónom výskumných 

pracovníkov. Poskytovanie služieb európskym výskumníkom je prvou hranicou, ale sieť sa bude 

rozrastať aj za hranice Európy. 

Koncepcia celoeurópskeho otvoreného vedeckého cloudu bola prvýkrát predstavená v roku 2015. 

Odvtedy táto myšlienka prešla veľkými premenami. Momentálne je možné všetky štyri slová tvoriace 

skratku EOSC považovať za technicky nepresné: 1, cloud nebude slúžiť výlučne Európe, ale jeho cieľom 

bude po vytvorení európskej štruktúry prepojiť výskumné dáta na celom svete. 2, nepôjde iba o 

otvorené dáta, pretože niektoré dáta otvorené byť nemôžu. Budú musieť byť FAIR. 3, nebude sa 

obmedzovať len na vedu, ale umožní prístup k všetkým druhom informácií. 4, nepôjde o cloud 

uchovávajúci informácie v niekoľkých veľkých dátových centrách, ale skôr o sieť spájajúcu úložiská a 

dátové úložiská na celom svete. 

EOSC musí byť zapojený do celosvetovej siete 

Úspech takýchto projektov na úrovni EÚ aj na celosvetovej úrovni však závisí od ochoty výskumníkov 

zdieľať svoje dáta, podporovať kultúru otvorenej vedy a prijať zásady FAIR. V súčasnosti sa väčšina 

výskumníkov zdráha zdieľať svoje dáta bez nároku na odmenu a často si nesprávne vysvetľuje, čo 

znamená FAIR. To sa môže zmeniť, ale znamená to zmeniť spôsob práce výskumníkov a ich 

odmeňovania.  

Zdroj:  

https://www.eosc.eu/news 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/europes-open-science-cloud-project-

enter-convergence-phase 
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