
  

 

Záznam z 17. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 12. 6. 2017 
 
 
Prítomní: 
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., Ing. Rastislav Havrila, PhD., RNDr. Eva Majková, DrSc., 
prof. RNDr. Jozef  Masarik, DrSc., JUDr. Anton Ondrej, MBA,  prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., 
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.,  
Mgr. Pavol Balžanka, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
Neprítomí: 
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., MVDr. Ján Rosocha, CSc., Ing. Róbert Szabó, PhD.,  
 

 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry prof. Jozef Masarik, DrSc. Na 
rokovaní privítal nového riaditeľa APVV Mgr. Pavla Balžanku. 
  

2. Záznam z 16. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 16. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 
 

3. Stav financovania výziev 2014 - 2016 
Predseda agentúry prof. Masarik informoval členov predsedníctva, že sa dňa 12. 6. 2017 
stretol s ministrom Petrom Plavčanom. Prerokoval s ním otázky zabezpečenia 
financovania projektov APVV s ohľadom na deficit prostriedkoch v rozpočte APVV na rok 
2017.  Minister Peter  Plavčan ho ubezpečil, že finančné prostriedky na všetky aktivity 
budú pridelené do APVV do konca júna. Na základe toho, prijalo predsedníctvo 
uznesenie, že projekty výziev VV2014 a VV2015 budú financované v plnom rozsahu po 
ukončení priebežného hodnotenia radami v štandardnom termíne ako po minulé roky. 
Predsedníctvo bolo informované o výsledkoch hodnotenia VV2016. V diskusii sa členovia 
predsedníctva vyjadrovali najmä k problematike úspešnosti výzvy, bodového hodnotenia, 
zvýšenia celkovej výšky prostriedkov na projekt.  
K financovaniu podporených projektov VV2016 predsedníctvo prijalo uznesenie, že všetky 
projekty, ktoré boli vybraté na podporu, budú financované podľa rozhodnutí odborových 
rád, ktoré sú zaznamenané vo vstupných hodnotiacich správach.  
 

4. Dopad zmien v organizačnej štruktúre APVV na činnosť odborných orgánov APVV a 
manažment projektov 
Riaditeľ APVV Mgr. Pavol Balžanka informoval predsedníctvo agentúry o pripravovanej 
zmene organizačnej štruktúry APVV, ktorá bude viesť k výraznému zníženiu počtu 
zamestnancov kancelárie agentúry. Vyjadril sa aj k medializovaným informáciám, ktoré sa 
týkali prepúšťania zamestnancov APVV.  
Členovia predsedníctva chceli vedieť, že na základe akých analýz dochádza k týmto 
výrazným štrukturálnym zmenám vo fungovaní kancelárie APVV, či je k dispozícii SWOT 
analýza resp. personálny audit. Riaditeľ APVV poukazoval na porovnanie manažmentu 
projektov VEGA a APVV, pričom uviedol, že ministerstvo školstva uvádza, že projekty 
VEGA manažuje výrazne nižší počet zamestnancov ministerstva. Členovia predsedníctva 
poukázali na skutočnosť, že VEGA nie je grantovou agentúrou a že jedinou grantovou 
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agentúrou na Slovensku zabezpečujúcou podporu výskumu a vývoja vo všetkých 
sektoroch vedy a techniky je jedine APVV, teda tieto údaje nie je možné porovnávať. 
Predsedníctvo prijalo uistenie riaditeľa APVV, že bude garantovať, že organizačné zmeny 
nebudú mať žiadny negatívny dopad na riešiteľov projektov a kancelária agentúry si splní 
všetky povinnosti voči riešiteľom a odborným orgánom agentúry. 
 

5. Príprava všeobecnej výzvy VV2017 
Predseda agentúry informoval predsedníctvo, že na stretnutí s ministrom Petrom 
Plavčanom diskutovali aj o otvorení nových výziev. najmä všeobecnej výzvy VV2017, resp. 
ak sa finančná situácia agentúry bude vyvíjať ako je plánované, bude v priebehu jesene 
vyhlásená aj výzva na jeden zo schválených programov agentúry. Na základe súhlasného 
stanoviska ministra sa začína príprava dokumentácie všeobecnej výzvy VV2017. Predseda 
agentúry informoval, že komunikuje s predsedami odborových rád s cieľom získania ich 
podnetov na zlepšenie kvality hodnotiaceho procesu pre VV2017. V tomto duchu požiadal 
o zaslanie pripomienok aj členov predsedníctva, a to do konca júna. Znenie výzvy schváli 
predsedníctvo začiatkom septembra, tak aby výzva mohla byť vyhlásená do 15.septembra. 
 

6. Schválenie Výročnej správy o hospodárení APVV za rok 2016 a ročnej závierky  
V zmysle zákona 172/2005 v platnom znení predložila kancelária agentúry predsedníctvu 
Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2016. Táto správa dokumentuje najmä 
finančné aspekty aktivít APVV. Predsedníctvo agentúry schválilo Výročnú správu o 
hospodárení APVV za rok 2016 bez pripomienok. Zároveň bolo predsedníctvo 
informované o základných údajoch uvedených v ročnej účtovnej závierke APVV. 
Predsedníctvo ročnú účtovnú závierku vzalo na vedomie. 
 

7. Schválenie bilaterálnej výzvy  
Na základe požiadavky Sekcie vedy a techniky požiadal riaditeľ APVV predsedníctvo 
o hlasovanie ohľadom bilaterálnej výzvy na podávanie mobilitných projektov medzi 
Slovenskou republikou a Rakúskou republikou. Túto výzvu Sekcia vedy a techniky 
MŠVVaŠ SR doplnila do plánu vyhlasovania výziev pre projekty bilaterálnej spolupráce a 
požiadala APVV o jej vyhlásenie v čo najskoršom termíne. 
Predsedníctvo schválilo vyhlásenie bilaterálnej výzvy na podávanie mobilitných projektov 
medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou. 
 

8. Rôzne 

 Predseda agentúry informoval o stanovisku MŠVVaŠ SR, ktoré obdržal ako 
odpoveď na jeho list o možnosti financovania výskumu prostredníctvom grantov 
APVV pre inštitúcie z oblasti zdravotníctva, ktoré vykazujú nezrovnalosti 
v plnení svojich záväzkov. V odpovedi sa uvádza, že odporúča vedeckým 
pracovníkom z týchto inštitúcií zapojiť sa do projektov podávaných 
univerzitnými pracoviskami. 
 

 Predsedníctvo určilo termín svojho zasadnutia na začiatok  septembra pred 
Výročnou konferenciou APVV  

 
 

9. Záver zasadnutia 
Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. a 
poďakoval všetkým prítomným za účasť.  
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Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 

 

UZN1 P APVV schválilo záznam z 16. zasadnutia predsedníctva agentúry 

 
UZN2 P APVV vzalo na vedomie informácie o stretnutí predsedu agentúry s ministrom 

Petrom Plavčanom ohľadom zabezpečenia financovania projektov APVV s ohľadom 
na deficit prostriedkoch v rozpočte APVV na rok 2017   

 
UZN3 P APVV schválilo rozsah financovania  projektov výziev VV2014 a VV2015, a to v 

plnom rozsahu po ukončení priebežného hodnotenia radami v štandardnom termíne 
ako po minulé roky. 

 
UZN4 P APVV schválilo rozsah financovania  projektov výzvy VV2016, ktoré boli vybraté na 

podporu, a to tak, že budú financované podľa rozhodnutí odborových rád 
 
UZN5 P APVV prijalo uistenie riaditeľa APVV, že bude garantovať, že organizačné zmeny 

nebudú mať žiadny negatívny dopad na riešiteľov projektov a kancelária agentúry si 
splní všetky povinnosti voči riešiteľom a odborným orgánom agentúry 

 
UZN6 P APVV schválilo postup prípravy všeobecnej výzvy VV2017, ktorá bude vyhlásená 

v septembri 2017 
 

UZN7 P APVV schválilo Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2016 

 

UZN8 P APVV vzalo na vedomie ročnú účtovnú závierku APVV za rok 2016 

 
UZN9 P APVV schválilo vyhlásenie bilaterálnej výzvy na podávanie mobilitných projektov 

medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou. 
 
UZN10 P APVV vzalo na vedomie informáciu predsedu agentúry ohľadom stanoviska 

MŠVVaŠ SR k možnosti financovania výskumu prostredníctvom grantov APVV pre 
inštitúcie z oblasti zdravotníctva, ktoré vykazujú nezrovnalosti v plnení svojich 
záväzkov 

  

 

 

 

 

V Bratislave  12. 6. 2017 

Zapísala: Bibiána Remiarová 

 
 
Schválil:   Jozef Masarik 


