
  

 

Záznam z 14. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 18. 4. 2016 
 
 
Prítomní: 
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., Ing. Rastislav Havrila, PhD., RNDr. Eva Majková, DrSc., 
prof. RNDr. Jozef  Masarik, DrSc., PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.,  
JUDr. Anton Ondrej, MBA,  prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., 
Ing. Róbert Szabó, PhD., prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., doc. RNDr. Peter Mederly, CSc. 
Ing. Martina Hasayová, PhD. Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Anton Marcinčin, PhD., prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., MVDr. Ján Rosocha, CSc., 
 

 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry prof. Jozef Masarik, DrSc. Na 
rokovaní predsedníctva agentúry privítal poradcu ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu doc. RNDr. Petra Mederlyho, CSc. 
 

2. Záznam z 13. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 13. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 

 
3. Príhovor doc. RNDr. Petra Mederlyho, CSc. 

Doc. Mederly poďakoval za pozvanie na rokovanie predsedníctva APVV. Uviedol hlavné 
tézy nového Programového vyhlásenia vlády v oblasti podpory výskumu a vývoja na 
Slovensku. Tlmočil aj pozdrav nového ministra prof. Plavčana, ktorý sa nemohol 
z pracovných dôvodov zúčastniť zasadnutia predsedníctva APVV.  
 

4. Rozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé skupiny odborov vedy a techniky 
vo výzve VV2015 
Predseda agentúry prof. Masarik informoval prítomných o svojom rokovaní s ministrom 
školstva, vedy, výskumu a športu prof. Plavčanom, ako aj s jeho poradcom doc. RNDr. 
Petrom Mederlym, CSc. Rokovania sa týkali možnosti navýšenia finančných prostriedkov 
pre podporu projektov podaných vo všeobecnej výzve VV2015, a to v roku 2016 
navýšenie o 4 mil. € a celkovo z pôvodne plánovaných 33 mil. € na 59,4 mil. €. Ako 
predseda agentúry uviedol, pán minister vyjadril svoju podporu a súhlas s výrazným 
posilnením súťažného financovania vedy a výskumu na Slovensku prostredníctvom 
APVV, a teda aj s návrhom na navýšenie prostriedkov do výzvy VV2015. Tieto informácie 
doplnil aj doc. Mederly, ktorý poznamenal, že je zrejmé, že navýšenie prostriedkov pre 
výzvu VV 2015 sa odrazí na potrebe navýšenia rozpočtu APVV na ďalšie roky počas doby 
financovania týchto projektov. Zároveň je potrebné zotrvať na kontinuite vyhlasovania 
výziev tejto grantovej schémy. Vyjadril presvedčenie, že stabilné a posilnené financovanie 
prostredníctvom grantového systému APVV skvalitní podmienky práce vedcov a zároveň 
odstráni možné deformácie v hodnotení projektov podaných do APVV súvisiace s nízkou 
úspešnosťou z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  
Predsedníctvo APVV jednohlasne prijalo uznesenie, ktorým schválilo rozdelenie 
finančných prostriedkov pre jednotlivé odbory vedy a techniky pre VV2015 a zároveň 
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schválilo, že celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia 
projektov podporených v tejto výzve bude maximálne 59,4 mil. EUR.   
 

5. Nové programy APVV – tvorba rád programov  
V súvislosti so schválením nových programov APVV vládou SR Uznesením č.69 zo dňa 
24. 2. 2016, predsedníctvo prerokovalo postup nominácie členov rád programov.  
Vychádzajúc zo zákona NR SR 172/2005 v platnom znení, že v rade agentúry majú byť 
zastúpení významní odborníci v oblasti jej pôsobenia, oslovené na nominovanie za členov 
rád  programov budú tie subjekty, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej 
pôsobnosti je realizácia výskumno-vývojových aktivít.  
Predsedníctvo schválilo, že pre nominácie členov rád programov budú oslovení - Rada 
vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia, Slovenská akadémia vied, Slovenská 
poľnohospodárska akadémia a reprezentatívne združenia podnikateľského sektora:  Klub 
500, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Zväz elektrotechnického 
priemyslu Slovenskej republiky, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu 
Slovenskej republiky, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky a Zväzu 
strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky. Výber týchto reprezentácií bol 
predsedníctvom determinovaný aj na základe priorít stanovených v stratégii RIS3. 
Predsedníctvo schválilo aj znenie návrhového listu za člena pre každý program APVV.  
 

6. Návrh výziev pre bilaterálnu spoluprácu na rok 2016 
Riaditeľka APVV Ing. Martina Hasayová, PhD. predstavila predsedníctvu návrh 
bilaterálnych výziev v roku 2016, ktorý zo strany MŠVVaŠ SR navrhla Sekcia vysokých 
škôl, vedy a výskumu – Odbor medzinárodnej spolupráce a medzinárodných organizácií 
vo výskume a vývoji. Informovala o odporúčaniach Rady MVTS zo dňa 24.2.2016 
ohľadom predloženého návrhu, to: 

 vypísať bilaterálne výzvy pre spoluprácu so Srbskom a Južnou Kóreou, 

 nevypísať výzvu v roku 2016 výzvu pre spoluprácu s Taiwanom, pričom 
v odporúčaní Rady MVTS pre predsedníctvo je možné nechať túto možnosť 
otvorenú až na rok 2017 berúc do úvahy aspekty prebiehajúcej spolupráce 
s Čínou. 

Riaditeľka informovala predsedníctvo aj o príprave novej formy bilaterálnej spolupráce – 
a to Multilaterálnej dunajskej výzve, kde sa javia ako potenciálni partneri spolupráce 
krajiny: SR, ČR, AT, H, SLO, BG, RO, D, CHOR a nečlenské krajiny – SRB, Moldavsko, 
Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora. O podrobnostiach tejto formy medzinárodnej 
vedecko-technickej spolupráce sa bude rokovať vo Viedni dňa 28.4.2016.  Následne sa 
touto grantovou schémou a možnosťami jej implementácie bude zaoberať Rada MVTS, 
ktorá predloží predsedníctvu APVV znenie výzvy. 
Predsedníctvo schválilo odporúčania rady MVTS a vzalo na vedomie všetky informácie 
o pripravovanej medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci. 

 
7. Vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2015 

Zástupkyňa riaditeľky APVV Ing. Bibiána Remiarová, PhD. informovala predsedníctvo 
agentúry o plnení Plánu hlavných úloh agentúry, ktoré boli predsedníctvom schválené pre 
rok 2015. Konštatovala, že pri realizácii aktivít vyplývajúcich z Koncepcie a plánu hlavných 
úloh APVV na rok 2015 sa vychádzalo z poskytnutého rozpočtu na rok 2015 vo výške 
26,29 mil. EUR. 
V roku 2015 boli vyhlásené nasledovné verejné výzvy: 
- otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7RP, 
- všeobecná výzva VV2015, 
- výzvy na podporu bilaterálnej spolupráce na základe medzištátnych dohôd s 

Rakúskom, Portugalskom, Francúzskom, Čínou a Poľskom so začiatkom financovania 
v roku 2016. 

 
Agentúra v rámci svojej činnosti zabezpečovala plnenie týchto základných úloh: 
- monitorovanie výstupov projektov po ukončení ich riešenia s cieľom získať relevantné 

údaje o dopadoch riešenia projektov na spoločenskú a hospodársku prax, 
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- financovanie pokračujúcich projektov, t.j. projekty, ktorých financovanie a teda aj 
riešenie začalo už v predchádzajúcich rokoch a pokračovalo aj v roku 2015, 

- financovanie novopodporených projektov, ktorých riešenie začalo v roku 2015. 
Koncom roka 2015 sa na základe iniciatívy predsedu agentúry prof. Masarika opätovne 
začalo na MŠVVaŠ SR schvaľovacie konanie pre nové programy agentúry, ktoré boli 
prerokované v Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie. 
Predsedníctvo agentúry vzalo Vyhodnotenie plánu hlavných úloh APVV v roku 2015 na 
vedomie. 

 
8. Plán hlavných činností APVV na rok 2016 

V zmysle zákona 172/2005 v platnom znení riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu 
agentúry návrh Koncepcie a plánu hlavných činností APVV na rok 2016.  
Pri príprave koncepcie a stanovovaní hlavných činností a úloh sa vychádzalo z finančného 
objemu rozpočtu APVV na rok 2016 vo výške 29,3 mil. EUR, ktorý bol schválený zákonom 
č. 411/2015 o štátnom rozpočte na rok 2016. Zohľadnili sa tiež úlohy vyplývajúce z 
uznesení vlády SR, pri súčasnom zabezpečení súladu s dlhodobým zámerom štátnej 
vednej a technickej politiky.  
Na základe uvedených východísk a v rozsahu možností rozpočtu APVV by mohli byť v 
roku 2016 vyhlásené tieto nové výzvy: 
- všeobecná výzva VV2016, 
- výzvy v rámci nových programov agentúry,  
- výzvy na podporu bilaterálnej spolupráce na základe medzištátnych dohôd. 
Predsedníctvo skonštatovalo, že otázky financovania APVV sú dominantné pre plnenie 
úloh Plánu hlavných úloh agentúry. V diskusii jednotliví členovia predsedníctva diskutovali 
najmä finančné limity ovplyvňujúce rozsah realizovaných aktivít. 
Predsedníctvo schválilo Plán hlavných činností APVV na rok 2016 s pripomienkou 
ohľadom možnosti posilnenia bilaterálnej spolupráce na výskumnej báze. 

 
 

9. Schválenie Výročnej správy o činnosti APVV za rok 2015 
Riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu agentúry Výročnú správu o činnosti APVV za 
rok 2015. Informovala predsedníctvo o realizácii najdôležitejších aktivít agentúry, ktoré sú 
obsahom tejto správy. V diskusii sa členovia predsedníctva venovali najmä hodnoteniu 
dosiahnutých výsledkov uvedených vo výročnej správe. Ocenili aj veľmi precízne a nové 
spracovanie správy. Predsedníctvo agentúry schválilo Výročnú správu o činnosti APVV za 
rok 2015.  
 

10. Schválenie Výročnej správy o hospodárení APVV za rok 2015 
V zmysle zákona 172/2005 v platnom znení riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu 
agentúry Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2015. Táto správa dokumentuje 
najmä finančné aspekty aktivít APVV. Predsedníctvo agentúry schválilo Výročnú správu o 
hospodárení APVV za rok 2015. 
 
 

11. Informácia o ročnej závierke APVV za rok 2015 
Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo agentúry o základných údajoch uvedených 
v ročnej účtovnej závierky APVV. Predsedníctvo v zmysle zákona 172/2005 v platnom 
znení ročnú účtovnú závierku prerokovalo a vzalo na vedomie. 
 

12. Rôzne 
- Informácia o návrhu na doplnenie člena Rady pre spoločenské vedy z dôvodu 

abdikácie zahraničného člena rady 
- Príprava výročnej konferencie v septembri 2016 
- Termín zasadnutia predsedníctva bol stanovený na 13. júna 2016 o 13,00 h 

 
 
13. Záver zasadnutia 
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Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. a 
poďakoval prítomným za účasť.  

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 

 

UZN1 P APVV schválilo záznam z 13. zasadnutia predsedníctva agentúry 

 
UZN2 P APVV schválilo rozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé odbory vedy a 

techniky výzvy VV2015 a zároveň schválilo, že celkový objem finančných prostriedkov 
určený na celé obdobie riešenia projektov podporených v tejto výzve bude maximálne 
59,4 mil. EUR   
 

UZN3 P APVV schválilo postup nominácie členov rád programov, ako aj znenie návrhových 
listov členov rady pre jednotlivé programy 
 

UZN4 P APVV schválilo odporúčania rady MVTS zo dňa 24.2.2016 a vzalo na vedomie 
všetky informácie o pripravovanej medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci 
 

UZN5 P APVV vzalo na vedomie  Vyhodnotenie plánu hlavných úloh APVV v roku 2015 

 

UZN6 P APVV  schválilo Plán hlavných činností APVV na rok 2016 

 

UZN7 PAPVV  schválilo Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2015 

 
UZN8 P APVV schválilo Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2015 

 

UZN9 P APVV vzalo na vedomie ročnú účtovnú závierku APVV za rok 2015 

 

 

 

 

V Bratislave  18.4.2016 

Zapísala: Bibiána Remiarová 

 
Schválil:   Jozef Masarik 


