
  
 
 
 

 

 
 

 

Záznam z testu nevyhnutnosti 

 

Odôvodnenie nevyhnutnosti a účelnosti využívania právnych služieb advokáta v Agentúre na 

podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“): 

 

A. Nedostatočná personálna kapacita alebo nedostatočná odbornosť personálnych 

kapacít, ak je personálna kapacita dostatočná 

 

Z hľadiska svojej organizačnej štruktúry APVV nemá zriadené žiadne legislatívne 

alebo právne oddelenie, resp. iné obdobné oddelenie, ktorého úlohou by bolo riešenie 

právnej agendy. Navyše v zmysle platného Organizačného poriadku APVV (Príloha č. 

1 – Poriadok č. 2/2019) Kancelária riaditeľa vykonáva okrem iného aj činnosť 

„koordinuje zabezpečovanie externých právnych služieb a spracovanie odborných 

posúdení a stanovísk na základe požiadaviek organizačných zložiek a orgánov 

agentúry.“ 

 

APVV má v rámci svojho personálneho aparátu v pracovnoprávnom pomere dvoch 

vedúcich zamestnancom so vzdelaním, ktoré dosahuje tretí a druhý stupeň v študijnom 

odbore právo: 

 JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD. (vedúca oddelenia) - Oddelenie 

medzinárodnej spolupráce a štátnej pomoci 

 JUDr. Stanislav Mydlo (vedúci oddelenia) - Oddelenie kontroly 

 

Oddelenie medzinárodnej spolupráce a štátnej pomoci a Oddelenie kontroly nemajú 

v rámci svojej organizačnej štruktúry v APVV (viď Príloha č. 1) zahrnutú činnosť, 

ktorej obsahom by bola ucelená legislatívna alebo právna agenda. Súčasne vedúci 

týchto oddelení nemajú vo svojich pracovných náplniach plnenie pracovných úloh, 

ktorých obsahom je výhradne právna agenda. Pracovná náplň vedúcich týchto 

oddelení spočíva najmä v ich riadení a v koordinácii pracovných postupov. Nie je 

preto možné legitímne očakávať, že menovaní vedúci by mohli v rámci svojich 
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súčasných pracovných činností prebrať na seba riešenie kompletnej právnej agendy 

APVV.  

 

Riešenie právnej agendy v APVV bolo doteraz zabezpečované prostredníctvom 

právneho poradenstva cez advokátsku kanceláriu – advokáta. Jednotlivé oddelenia 

APVV si riešili v rámci svojich činností vlastnú agendu a v opodstatnených prípadoch 

kontaktovali prostredníctvom Kancelárie riaditeľa advokátsku kanceláriu za účelom 

právnych výkladov, usmernení, riešení aktuálnych právnych otázok alebo účasti na 

komisiách APVV.  

 

Tento model fungovania riešenia právnej agendy by si APVV chcela ponechať, 

nakoľko sa v súčasnosti javí ako efektívny a hospodárny. V prípade, ak by APVV bola 

nútená zriadiť nové právne oddelenie, vzrástli by týmto postupom najmä mzdové 

náklady, a bolo by nutné nových zamestnancov v prvom rade zaučiť do rozsiahlej 

agendy, ktorá presahuje do viacerých oblastí práva (Občianske právo – autorské 

zmluvy, Obchodné právo – zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov, Správne 

právo – sťažnosti, infožiadosti, finančné kontroly, Pracovné právo – dohody s členmi 

rád). Je taktiež možné predpokladať, že nárast mzdových nákladov by sa vyrovnal, 

prípadne prevýšil súčasnú cenu za právne služby poskytované advokátskou 

kanceláriou – advokátom. 

 

V zmysle uvedených skutočností APVV vyhodnotila, že nemá dostatočnú 

personálnu kapacitu na zabezpečovanie právnej agendy vlastnými 

zamestnancami. 

    

B. Podstata právnej služby nespočíva vo vlastnej rozhodovacej činnosti alebo 

legislatívnej činnosti príslušného štátneho orgánu alebo v priamej súvislosti s ňou 

 

Je možné konštatovať, že APVV vykonáva svoju rozhodovaciu činnosť vlastnými 

kapacitami, t.j. vlastnými zamestnancami (vyhlasovanie výziev, vydávanie rozhodnutí 

o žiadostiach, uzatváranie zmlúv atď.) Samotné právne služby, ktoré má APVV 

v záujme zabezpečovať prostredníctvom advokátskej kancelárie sa týkajú najmä 

konzultačnej činnosti a riešenia aktuálnych právnych otázok, ktoré vzniknú počas 

riešenia bežnej agendy. Ako vzor činností, ktoré pre APVV vykonávala advokátska 
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kancelária je priložená ako súčasť tohto záznamu Príloha č. 2 – Špecifikácia úkonov 

za január, február a marec 2019. 

 

V zmysle uvedených skutočností APVV vyhodnotila, že podstata požadovanej 

právnej služby nespočíva v jej vlastnej rozhodovacej činnosti alebo legislatívnej 

činnosti alebo v priamej súvislosti s ňou. 

 

C. Významnosť predmetu právnej služby 

 

Významnosť predmetu právnej služby spočíva najmä v tom, že APVV 

prostredníctvom advokátskej kancelárie – advokáta zabezpečuje odborné riešenie 

právnej agendy odborníkmi s dlhoročnou praxou. Takýto postup do veľkej miery 

zabezpečuje vecné a profesijne vypracované právne stanoviská, ktoré sú adekvátnym 

podkladom na riešenie vzniknutých právnych otázok. V prípade absencie takýchto 

odborných stanovísk by si APVV musela vybudovať vlastný právny aparát 

a zabezpečiť jeho dostatočnú odbornosť, čo by sa odrazilo na zvýšení mzdových 

nákladov. Súčasne by trvalo určitú dobu, kým by nový právny aparát nadobudol 

dostatočnú odbornú prax na riešenie komplexných právnych otázok, ktoré dokáže 

v súčasnosti riešiť advokátska kancelária v relatívne krátkom čase. 

 

V zmysle uvedených skutočností APVV vyhodnotila, že významnosť predmetu 

právnych služieb je naplnená a neohrozuje verejný záujem alebo záujem štátu. 

 

 

 V Bratislave, dňa 27.8.2019 

 

 

Ing. Monika Tarabová 

    riaditeľka APVV 

 


