
  

 

Záznam z 15. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 13. 6. 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. Štefan Mihina, PhD., 
MVDr. Ján Rosocha, CSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., Ing. Róbert Szabó, PhD.,  
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., Mgr. Erik Tomáš, Ing. Róbert Škripko 
Ing. Martina Hasayová, PhD. Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 

 
Program zasadnutia 
 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry prof. Jozef Masarik, DrSc. Na 
rokovaní predsedníctva agentúry privítal štátneho tajomníka ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu Mgr. Erika Tomáša. 
 
 

2. Príhovor Mgr. Erika Tomáša 
Mgr. Erik Tomáš poďakoval za pozvanie na rokovanie predsedníctva APVV. Vo svojom 
príhovore uviedol hlavné zámery pre riadenie vedy a techniky na MŠVVaŠ SR, ktoré 
predložil ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu na schválenie. Zatiaľ je predložená 
koncepcia predmetom odbornej diskusie. Štátny tajomník konštatoval, že APVV 
predstavuje hlavný nástroj súťažného financovania vedy z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
Členovia predsedníctva v diskusii poukázali najmä na súčasné problémy podpory vedy 
a techniky na Slovensku, nielen zo štátneho rozpočtu SR, ale aj z prostriedkov EÚ.  
 
 

3. Záznam z 14. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 14. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 

 
 

4. Nové programy APVV – tvorba rád programov  
Predsedníctvo schválilo návrhy členov rád programov: 

 Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a 
vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2016 - 2019 

 Podpora výskumu a vývoja v podnikoch a podpora spolupráce podnikov s 
výskumnými organizáciami na obdobie rokov 2016 - 2019  

 Podpora prípravy a realizácie riešenia projektov výskumu a vývoja rámcového 
programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 - Horizont 2020; 

 
Predsedníctvo poverilo riaditeľku APVV predložením návrhov členov rád ministrovi 
školstva, vedy, výskumu a športu na schválenie.   
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5. Multilaterálna vedecko-technická spolupráca v Dunajskom regióne - verejná výzva 
na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a 
vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, 
Českej republike a Srbskej republike  
 
Riaditeľka APVV predstavila návrh novej grantovej schémy, ktorú pripravuje ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu na základe iniciatívy krajín dunajského regiónu. Cieľom 
výzvy je podporiť spoluprácu na riešení projektov medzi nasledujúcimi krajinami 
dunajského regiónu: Rakúsko, Česká republika, Srbská republika a Slovenská republika.   
Zámerom výzvy je podporiť mobilitu výskumných pracovníkov medzi zúčastnenými 
krajinami za účelom riešenia spoločných výskumných projektov. Finančné prostriedky 
preto budú poskytnuté na pracovné pobyty/stáže vedeckých pracovníkov podieľajúcich sa 
na spoločnom výskume. Vysielajúci štát bude hradiť cestovné výdavky a tiež pobytové 
náklady svojich výskumných pracovníkov. 
K 13.6.2016 nebol ešte podpísaný základný dokument Programu multilaterálnej 
spolupráce na úrovni participujúcich krajín, preto predsedníctvo schválilo vyhlásenie 
spoločnej výzvy podmienečne. Až potom ako vstúpi do platnosti uvedený Program bude 
kancelária APVV oprávnená zverejniť schválenú výzvu.  
 
 

6. Verejná výzva VV2016 
Predseda APVV prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. vo svojom úvodnom vystúpení k tejto 
téme zhrnul základné pripomienky a podnety z odborových rád po vyhodnotení výzvy 
VV2015. Snahou predsedníctva je implementovať uvedené pripomienky s cieľom 
skvalitnenia hodnotiaceho procesu. Najčastejšie a najvýznamnejšie pripomienky boli: 

- Zrušenie 30%-ného limitu na mzdové prostriedky z APVV 
- Zavedenie bodového hodnotenia projektov 
- Zníženie administratívnej záťaže pri predkladaní formulárov  
- Skvalitnenie informačného systému požívaného pre hodnotenie projektov 

V diskusii sa členovia predsedníctva vyjadrovali k jednotlivým podnetom, ako aj 
možnostiam finančných limitov na projekt a celkových prostriedkov alokovaných na  výzvu 
VV2016. 
Predsedníctvo agentúry rámcovo schválilo znenie VV 2016 v jej základných dokumentoch: 

 Úplné znenie verejnej výzvy  
 Technické a formálne podmienky  
 Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá  
 Zásady tvorby rozpočtu  

S ohľadom na schválené zmeny, budú tieto dokumenty detailnejšie sfinalizované, 
v prípade potreby budú zaslané členom predsedníctva opätovne na vyjadrenie sa pred 
samotným zverejnením výzvy.  
 
Predsedníctvo agentúry poverilo kanceláriu agentúry zosúladiť ďalšie dokumenty 
a formuláre všeobecnej výzvy VV 2016 so schváleným znením základných dokumentov: 

 Formulár: Vecný zámer projektu pre základný výskum, pre aplikovaný výskum 
a vývoj  

 Vzor žiadosti pre základný výskum 
 Vzor žiadosti pre aplikovaný výskum  
 Vzor žiadosti pre vývoj  
 Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí na riešenie projektov. 

 
Termín vyhlásenia verejnej výzvy VV2016 bude dňa 12. septembra 2016, pričom jej 
vyhlásenie bude súčasťou programu Výročnej konferencie APVV, ktorá sa bude v tento 
deň konať. 
 
 

7. Rôzne 
- Schválenie návrhu na doplnenie člena Rady pre spoločenské vedy z dôvodu 

abdikácie zahraničného člena rady 
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- Príprava výročnej konferencie pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu v septembri  

- Dr. Majková informovala predsedníctvo o iniciatíve SAV na vyhlásenie národného 
programu - ERC štipendium, ktoré by umožnilo vybraným kandidátom pobyt v tíme 
úspešného žiadateľa ERC projektu 

- Prof. Smieško informoval predsedníctvo o iniciatíve vyhlásenia programu na 
Informačnú bezpečnosť. 
 

8. Záver zasadnutia 
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 14. zasadnutia predsedníctva agentúry 

 
UZN2 P APVV schválilo návrhy členov rád programov a poverilo riaditeľku APVV 

predložením návrhov ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu na schválenie 
 

UZN3 P APVV podmienečne schválilo vyhlásenie spoločnej verejnej výzvy na podávanie 
žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou 
spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike 
a Srbskej republike 
 

UZN4 P APVV schválilo rámcovo základnú dokumentáciu  Všeobecnej výzvy VV2016 
 

UZN5 P APVV poverilo kanceláriu agentúry zosúladiť dokumenty a formuláre všeobecnej 

výzvy VV 2016 so schválenými zmenami v znení výzvy  

 

UZN6 P APVV  vzalo na vedomie informáciu o príprave Výročnej konferencie APVV 

v septembri 2016  

  

UZN7 P APVV  vzalo na vedomie informáciu o iniciatíve SAV na vyhlásenie národného 

programu - ERC štipendium, ktoré by umožnilo vybraným kandidátom pobyt v tíme 

úspešného žiadateľa ERC projektu 

 

UZN8 P APVV  vzalo na vedomie informáciu o iniciatíve vyhlásenia programu na Informačnú 

bezpečnosť. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave  13.6.2016 

Zapísala: Bibiána Remiarová 

 
 
Schválil:   Jozef Masarik 


