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1 Úvod 

Máte pred sebou užívateľský návod na registráciu experta do novej databázy expertov 

Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Predpokladom bezproblémovej registrácie je 

požadované technické vybavenie pracovnej stanice používateľa. 

1.1 Požiadavky na technické vybavenie pracovnej stanice používateľa 

 Windows XP / Vista / Windows 7 

 Internet Explorer 8.0 a vyšší, Mozilla Firefox 4 a vyšší 

 Rozlíšenie obrazovky minimálne 1280 x 1024 

1.2 Overenie bezpečnosti spojenia 

Niektoré z dát, ktoré sa medzi používateľom a APVV pri registrácii experta vymieňajú, sú 

citlivé, preto je celá komunikácia kryptovaná vo forme SSL (Secure Socket Layer). Tento 

spôsob zabezpečenia zaručuje aj pravosť serverov APVV a zabraňuje potenciálnemu 

útočníkovi v podvrhnutí vlastného servera. Pred začatím registrácie si skontrolujte, či je váš 

prístup k systému APVV bezpečný a či naozaj komunikujete so servermi APVV. Zistíte to 

z adresy v adresnom riadku internetového prehliadača, ktorá musí začínať https://. Znamená 

to, že spojenie medzi používateľom a APVV je šifrované. Na overenie totožnosti servera 

kliknite na ikonu zámku. 

 

 

Obrázok 1 – Identifikácia kryptovanej komunikácie 

 

2 Registrácia experta 

Registračný formulár nájdete na https://site.apvv.sk/RegistrationExpert/RegistrationExpert 

a pozostáva zo 4 častí (strán), ktoré nasledujú za sebou. 

Všetky položky registračného formulára označené hviezdičkou sú povinné. 

 

https://site.apvv.sk/RegistrationExpert/RegistrationExpert
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Dôležité! 

Presun na nasledujúcu stranu umožňuje kliknutie na tlačidlo ĎALEJ, ktorým sa vložené dáta zároveň 
aj uložia. Návrat na predchádzajúcu stranu umožňuje kliknutie na tlačidlo SPAŤ. 

Na ktorúkoľvek z predchádzajúcich strán sa možno dostať kliknutím na názov v záhlaví. 

2.1 Základné informácie 

V tejto časti sa zadávajú nasledujúce informácie: 

Osobné údaje 

Meno, priezvisko, rodné číslo (bez lomítka), tituly (výber z rolovacieho menu). 

Adresa trvalého bydliska 

Ulica, čislo, mesto, PSČ, štát (výber z rolovacieho menu). 

Kontaktné údaje 

E-mail, číslo telefónu, adresa blogu, adresa web stránky. 

Korešpondenčná adresa 

Zadajte len vtedy, ak sa líši od adresy trvalého bydliska. 

Odborná prax 

Dĺžka praxe, názov aktuálneho zamestnávateľa, IČO aktuálneho zamestnávateľa, sídlo 

aktuálneho zamestnávateľa (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát), aktuálna pracovná pozícia, ďalší 

zamestnávatelia (uveďte názov a IČO) – ak máte pracovnoprávny vzťah s viacerými 

zamestnávateľmi, do tohto poľa uveďte ich názov (prípadne IČO) z dôvodu predchádzania 

konfliktu záujmov pri hodnotení projektov. 

Špecializácia podľa odborov vedy a techniky 

Povinné sú minimálne 2 špecializácie (výber z rolovacieho menu), ostatné sú voliteľné; 

kľúčové slová v anglickom a slovenskom jazyku. 

 

 
Obrázok 2 – Základné informácie o posudzovateľovi 
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2.2 Skúsenosti 

V tejto časti sa zadávajú informácie, ktoré charakterizujú odborné skúsenosti posudzovateľa: 

Najdôležitejšie publikácie 

Zadajte informácie o 5 najvýznamnejších publikáciách za posledných 10 rokov. Publikáciu 

pridáte kliknutím na Pridať publikáciu a vzápätí sa zobrazí vyskakovacie okno, do ktorého 

zadáte rok, názov časopisu/vydavateľa, názov článku/publikácie, autorov a kliknete na Pridať. 

V prípade omylu môžete pridaný záznam odstrániť kliknutím na Vymazať. 

 

 

Obrázok 3 – Skúsenosti posudzovateľa 

 

Realizované projekty 

Zadajte informácie o 5 najvýznamnejších projektoch za posledných 10 rokov, na realizácii 

ktorých ste sa podieľali. Po kliknutí do zaškrtávacieho políčka Mám skúsenosti s realizáciou 

projektov sa zobrazí tabuľka, do ktorej pridáte záznam kliknutím na Pridať projekt. Zobrazí 

sa vyskakovacie okno, do ktorého zadáte rok, grantovú schému, v rámci ktorej ste realizovali 

projekt a vašu pozíciu pri realizácii uvedeného projektu. Kliknutím na Pridať uložíte záznam. 

Kliknutím na Vymazať môžete omylom zadaný alebo nesprávny záznam odstrániť z tabuľky. 

Ak považujete za vhodné podrobnejšie opísať svoje skúsenosti s realizáciou projektov, 

môžete tak urobiť v položke Popis. 

Hodnotené projekty 

Zadajte informácie o grantových schémach, v rámci ktorých ste hodnotili projekty. Po kliknutí 

do zaškrtávacieho políčka Mám skúsenosti s hodnotením projektov sa zobrazí tabuľka, do 

ktorej pridáte záznam kliknutím na Pridať záznam. Zobrazí sa vyskakovacie okno, do ktorého 

zadáte rok a grantovú schému, v rámci ktorej ste posudzovali projekt. Kliknutím na Pridať 
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uložíte záznam. Ak záznam potrebujete z tabuľky odstrániť, môžete tak urobiť kliknutím na 

Vymazať. 

Ak považujete za vhodné podrobnejšie opísať svoje skúsenosti s hodnotením projektov, 

môžete tak urobiť v položke Popis. 

Aplikovaný výskum a vývoj 

Zadajte informácie o skúsenostiach s aplikovaným výskumom a vývojom. Po kliknutí do 

zaškrtávacieho políčka Mám skúsenosti s aplikovaným výskumom a vývojom projektov 

sa zobrazí tabuľka, do ktorej pridáte záznam kliknutím na Pridať záznam. Zobrazí sa 

vyskakovacie okno, do ktorého zadáte rok a špecifikáciu skúseností a výstupov 

v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja. Kliknutím na Pridať uložíte záznam. Ak záznam 

potrebujete z tabuľky odstrániť, môžete tak urobiť kliknutím na Vymazať. 

Ak považujete za vhodné podrobnejšie opísať svoje skúsenosti v oblasti aplikovaného 

výskumu a vývoja, môžete tak urobiť v položke Popis. 

Popularizácia výskumu a vývoja 

Zadajte informácie o skúsenostiach v oblasti popularizácie výskumu a vývoja. Po kliknutí do 

zaškrtávacieho políčka Mám skúsenosti s popularizáciou výskumu a vývoja sa zobrazí 

tabuľka, do ktorej pridáte záznam kliknutím na Pridať záznam. Zobrazí sa vyskakovacie 

okno, do ktorého zadáte rok a špecifikáciu skúseností s popularizáciou výskumu a vývoja. 

Kliknutím na Pridať uložíte záznam. Ak záznam potrebujete z tabuľky odstrániť, môžete tak 

urobiť kliknutím na Vymazať. 

Ak považujete za vhodné podrobnejšie opísať svoje skúsenosti v oblasti popularizácie 

výskumu a vývoja, môžete tak urobiť v položke Popis. 

2.3 Súhlas a vyhlásenie 

Táto časť registrácie obsahuje informáciu o súhlase/nesúhlase posudzovateľa s poskytnutím 

kontaktných údajov iným grantovým agentúram v rozsahu: meno, priezvisko, špecializácia 

podľa odborov výskumu a vývoja, e-mailová adresa a telefón. 

Zároveň obsahuje čestné vyhlásenie posudzovateľa, že súhlasí s podmienkami APVV. 
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Obrázok 4 – Súhlas a vyhlásenie posudzovateľa 

 

Dôležité! 

Bez akceptovania podmienok APVV nie je možná registrácia do databázy expertov. 

 

2.4 Prílohy 

V tejto časti môžete vložiť dokumenty, ktoré považujete za dôležité napr. zoznam publikácií, 

citácií, získané ocenenia. 

Akceptované formáty sú doc, docx, rtf, pdf, xls, xlsx, jpg. 

Kliknutím na text Pridať súbor sa zobrazí vyskakovacie okno, do ktorého zadáte názov 

súboru, typ súboru a popis a kliknutím na Pridať uložíte súbor. Ak súbor potrebujete z tabuľky 

odstrániť, môžete tak urobiť kliknutím na Vymazať. 
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Obrázok 5 – Prílohy 

 

Po vložení všetkých požadovaných údajov a ich skontrolovaní registráciu ukončíte kliknutím 

na tlačidlo Odoslať do APVV. 

Následne APVV odsúhlasí registrovaného posudzovateľa a systém mu na e-mailovú adresu, 

ktorú uviedol pri registrácii odošle potvrdzujúci e-mail s prihlasovacím menom a heslom. Tieto 

údaje si starostlivo uschovajte, pretože ich budete potrebovať, keď vás APVV požiada 

o vypracovanie posudku na projekt a tiež na prípadnú aktualizáciu vašich údajov v databáze. 


