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Cestovná mapa výskumných infraštruktúr
- SK VI Roadmap 2020 -2030


Kľúčový národný dokument pre oblasť výskumných infraštruktúr aj vo vzťahu k
aktualizácii ESFRI Roadmap 2021 v rámci EÚ.



Materiál bol vypracovaný MŠVVaŠ SR 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 ministerstva školstva.



Materiál bol schválený vládou SR prijatím uznesenia vlády SR č. 182 zo dňa
7. apríla 2021.
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Základné informácie


Materiál 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 SR významným spôsobom zapojená.



Čo je cieľom?
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Prehľad výskumných infraštruktúr v SR
Výskumné infraštruktúry v SR sú tvorené najmä univerzitnými vedeckými parkami, výskumnými
centrami a inštitúciami združenými do národných platforiem výskumu a vývoja.

Západné Slovensko
Univerzita Komenského v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Paneurópska vysoká škola
Vysoká škola Danubius
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Vysoká škola manažmentu
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

Stredné Slovensko
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Technická univerzita vo Zvolene
Žilinská univerzita v Žiline
Katolícka univerzita v Ružomberku
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská
Štiavnica, s.r.o, odborná vysoká škola
Východné Slovensko
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v
Prešove

Zdroj: Štatistické údaje MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie

Obrázok 1 Teritoriálne rozloženie univerzít a vysokých škôl
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Účasť SR v európskych výskumných
infraštruktúrach ESFRI
V tejto časti je prezentovaný prehľad účasti SR v európskych výskumných infraštruktúrach,
zaradených do ESFRI Roadmap 2018. Ide o charakteristiku, resp. inventarizáciu súčasného stavu,
ktorá je dôležitá pre rozvoj účasti SR v ESFRI infraštruktúrach v budúcnosti. V súlade s európskou
Roadmap 2018 sú rozlíšené ESFRI projekty a ESFRI infraštruktúry.


SR je v súčasnosti perspektívnym členom v troch ESFRI projektoch, pozorovateľom v jednom
projekte. Okrem toho sa podieľa na činnosti jedného ESFRI projektu a to v pozícii
neoficiálneho pozorovateľa



SR je v súčasnosti členom v ôsmich a perspektívnym členom v jednej ESFRI infraštruktúre.
Okrem toho sa podieľa na činnosti štyroch ESFRI infraštruktúr a to v pozícii neoficiálneho
pozorovateľa

Bližšie informácie o jednotlivých uvedených ESFRI projektoch/infraštruktúrach sú uvedené v
materiáli.
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ESFRI PROJEKTY
ESFRI projekty

Stav účasti SR

Energia
-

SR nemá zastúpenie

Životné prostredie
DiSSCo - Distributed System of Scientific Collections

Perspektívny člen

eLTER - Long-Term Ecosystem Research in Europe

Perspektívny člen

Zdravie a potraviny
MIRRI - Microbial Resource Research Infrastructure

Pozorovateľ neoficiálny

Fyzikálne vedy a technika
EST - European Solar Telescope

Neoficiálny pozorovateľ

Sociálna a kultúrna inovácia
EHRI - European Holocaust Research Infrastructure

Perspektívny člen

e-infraštruktúry
-

SR nemá zastúpenie
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ESFRI INFRAŠTRUKTÚRY
ESFRI infraštruktúry
Energia
Životné prostredie
EPOS - European Plate Observing System
LifeWatch ERIC - LifeWatch ERIC
Zdravie a potraviny
ECRIN ERIC – European Clinical Research Infrastructure Network
Euro-BioImaging
European
Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences
INSTRUCT ERIC - Integrated Structural Biology Infrastructure
Fyzikálne vedy a technika
European XFEL - European X-Ray Free-Electron Laser Facility
HL-LHC - High-Luminosity Large Hadron Collider
ILL - Institut Max von Laue - Paul Langevin

Stav účasti SR
SR nemá zastúpenie
Neoficiálny pozorovateľ
Neoficiálny pozorovateľ

Research

Infrastructure

Člen
for Perspektívny člen
Člen
Člen
Člen
Člen

Sociálna a kultúrna inovácia
CESSDA ERIC - Consortium of European Social Science Data Archives

Člen

CLARIN ERIC - Common Language Resources and Technology Infrastructure

Neoficiálny pozorovateľ

DARIAH ERIC - Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

Neoficiálny pozorovateľ

ESS ERIC - European Social Survey
e-infraštruktúry
PRACE - Partnership for Advanced Computing in Europe

Člen
Člen
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Prepojenie priorít RIS3 SK na Tematické
oblasti európskej ESFRI Roadmap
Priority RIS3 SK*
Pôdohospodárstvo a životné
prostredie

Biomedicína a biotechnológie

Domény implementačného plánu RIS3

Zdravé potraviny a životné prostredie

Zdravie obyvateľstva
technológie

Udržateľná energetika a energie
Materiálový výskum a
nanotechnológie

Priemysel pre 21.
storočie

a

zdravotnícke

Dopravné
prostriedky pre 21.
storočie

Priemyselné technológie
Informačné a komunikačné
technológie

Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Tematické oblasti
európskej ESFRI Roadmap
2018

Health & Food

Energy, Physical sciences
Engineering
Digit
e-Infrastructures
Social & Cultural
Innovation

SK
Roadmap
infraštruktúry
a
projekty
I: EPOS, LifeWatch ERIC
P: DiSSCo, eLTER

Environment

Spoločenské tematické priority
-

Oblasti riadenia SK
Roadmap

Komisia pre zdravie,
potraviny a životné
prostredie

Komisia pre fyzikálne
a materiálové vedy
a energetické zariadenia
Komisia pre technické
vedy a priemysel

Komisia pre kultúru,
spoločenské
a humanitné vedy

I: Euro-BioImaging,
INSTRUCT ERIC, ECRIN
ERIC
P: MIRRI
- I: European XFEL, HLLHC, ILL
P: EST
I: PRACE
I: CESSDA ERIC, CLARIN
ERIC, DARIAH ERIC, ESS
ERIC
P: EHRI
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ESFRI projekty pripravované v rámci SR
Na základe súčasného poznania niektorých procesov prípravy je možné konštatovať, že slovenská
vedecká a odborná komunita je aktívna pri príprave týchto návrhov európskych infraštruktúr:
ALLEGRO – Gas Cooled Fast Reactor Demonstrator (Energia)
EMP - Európska mikrokelvinová platforma (Energia)
UNIVNET - Univerzitná a priemyselná výskumno-edukačná platforma recyklujúcej spoločnosti (Energia)
EIRENE – European EnvIRonmental Exposure Assessment NEtwork (Životné prostredie)
BBMRI-ERIC - Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (Zdravie a potraviny)
FNH-RI – Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (Zdravie a potraviny)
MEDem – Monitoring Electoral Democracy (Sociálna a kultúrna inovácia)
GUIDE – Growing Up in Digital Europe: EuroCohort (Sociálna a kultúrna inovácia)
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Vytváranie národnej výskumnej infraštruktúry


Výberový proces a kritéria pre výskumné infraštruktúry



Hodnotenie národných výskumných infraštruktúr a ich zaraďovanie do SK Roadmap a ESFRI
Roadmap
 V rámci procesu vytvárania konzorcií na národnej úrovni, ich schvaľovania a zaraďovania do
SK Roadmap a následnej implementácie budú prebiehať tri úrovne hodnotenia:
 1. v prvej úrovni bude predmetom hodnotenia prihláška vytvoreného konzorcia o uznanie
ako národnej platformy.
 2. v druhej úrovni sa bude hodnotiť zrelosť a životaschopnosť platformy vo vzťahu k
pripravenosti zastupovať SR v zodpovedajúcom európskom konzorciu ESFRI.
 3. treťou úrovňou hodnotenia bude pravidelné ročné monitorovanie plnenia cieľov a
zámerov činnosti platforiem a prínosov ich členstva v európskych výskumných
infraštruktúrach ESFRI.
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Významné národné výskumné infraštruktúry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Univerzitný vedecký park STU Bratislava
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava
Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice)
Univerzitný vedecký park „CAMPUS MTF STU“ – CAMBO
Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity
Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou
znalostných technológií
Výskumné centrum ALLEGRO
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií
Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a
budúce aplikácie „PROMATECH“
Výskumné centrum „AgroBioTech“
Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline
Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)
Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok
Centrum excelentnosti pre výskum genetických živočíšnych zdrojov NPPC
Centrum excelentnosti pre kontaminujúce látky a mikroorganizmy v potravinách
Národná génová banka rastlín SR
Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva

Medzi najvýznamnejšie výskumné infraštruktúry
SR radíme nasledovné univerzitné vedecké parky,
výskumné centrá a centrá excelentnosti, ktorých
bližšia špecifikácia, zameranie, vybraná špičková
infraštruktúra ako aj rozvojové tendencie sú
bližšie špecifikované v materiáli.
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Manažment a financovanie slovenských
výskumných infraštruktúr


Implementáciu Cestovnej mapy pre výskumné infraštruktúry riadi Rada pre výskumné
infraštruktúry
 Zloženie rady
 Úloha rady



Financovanie výskumných infraštruktúr je postavené na :


Zdrojoch zo štátneho rozpočtu



Zdrojov získaných na základe vlastnej projektovej aktivity



Zdrojoch európskych štrukturálnych a investičných fondov



Zdrojoch súkromných v jednotlivých odvetí hospodárstva
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Vízia a priority
Vízia :
„Slovenská republika bude v roku 2030 medzinárodne uznávanou krajinou pre jej
vysokokvalitné a konkurencieschopné výskumné infraštruktúry s priamym
dopadom na vzdelávanie, spoločnosť, hospodárstvo a podnikateľský sektor.“
Roadmap predstavuje začiatok cesty, koncepčný dokument, smerujúci k dosiahnutiu stavu, ktorý
opisuje vízia.



Priority

14

Nasledujúce aktivity
V súčasnosti MŠVVaŠ SR zabezpečuje prípravu I. Akčného plánu implementácie Cestovnej mapy
výskumných infraštruktúr na obdobie rokov 2021 - 2025, vrátane finančného zabezpečenia
rozvoja výskumných infraštruktúr v SR aby sa na základe aplikačnej praxe a výsledkov
monitorovacieho procesu stal predmetný materiál relevantným nástrojom pre oblasť výskumných
infraštruktúr, prostredníctvom ktorého Slovenská republika nanovo zadefinuje systémový rámec
politík a aktivít v oblasti výskumných infraštruktúr na národnej a medzinárodnej úrovni.
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Ďakujem za pozornosť!
BARBORA.LIPTAKOVA@MINEDU.SK
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