
 

 
  

 
 
 

 
 

Zápisnica 
Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 29.01.2019 
 

Miesto: budova APVV, Mýtna 23, zasadacia miestnosť, 2. poschodie 
Termín: 29. 01. 2019, o 13 hod.  
Prítomní: Masarik, Balžanka, Ďurfina, Franko, Gregor, Gavorová, Chrenko, Mihina, 
Michálek, Milichovský, Peškovičová, Sovák 
Ospravedlnení: Hajduk, Rosocha, Zima 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Predseda P APVV otvoril zasadnutie P APVV a privítal prítomných členov 
predsedníctva a vedenie APVV. 

2. Predsedníctvo schválilo program zasadnutia P APVV 
3. Predsedníctvo schválilo zápisnicu zo zasadnutia P APVV konaného dňa 

13. 11. 2018 
4. Vedenie APVV informovalo o priebehu hodnotenia všeobecnej výzvy VV2018. 

Podľa aktuálnych údajov chýba vypracovanie 35 posudkov, ktoré by mali byť 
dopracované do 6. 2. 2019. 
Predsedníctvo rokovalo o písomnej požiadavke Odborovej rady pre technické 
vedy, ktorá požadovala sprístupnenie mien hodnotiteľov členom rady a nové 
posudky v prípade, že je posudok hodnotiteľa považovaný za odborne 
nekvalitný.  
Predsedníctvo Uznesením č. 1. zamietlo sprístupniť mená hodnotiteľov členom 
odborových rád v nadväznosti na dodržiavanie Zákona č. 172/2005 Z. z. 
a Štatútu APVV.  
Predsedníctvo Uznesením č. 2. zamietlo možnosť vyžiadať si ďalší posudok 
zo strany členov odborových rád v nadväznosti na dodržiavanie Zákona 
č. 172/2005 Z. z. a Štatútu APVV. V zmysle Prílohy č. 2 verejnej výzvy 
a rozhodnutia P APVV: Rada agentúry po panelovej diskusii schváli konsenzuálny 
posudok ku každej žiadosti so zaradením projektu do 1., 2., prípadne aj 3. skupiny 
(pokiaľ tak vyplynulo z konsenzuálneho posudku), a zároveň zdôvodní odchýlky 
v porovnaní s hodnotením posudzovateľov projektu, pričom rada môže zmeniť 
priemerné bodové hodnotenie maximálne o ± 5 bodov, pričom túto zmenu musí 

adekvátne zdôvodniť. V prípade, že odborová rada zmení priemerné bodové 

hodnotenie o viac ako ± 5 bodov, musí predmetné rozhodnutie dôkladne 

a jednoznačne zdôvodniť.  

5. Vedenie APVV informovalo o rozpočte APVV na rok 2019 s tým, že sa podarilo 
nájsť v rozpočte rezervu pre vyplatenie vyhlásenej výzvy RD Slovensko - 
Bielorusko. P APVV vzalo na vedomie rozpočet APVV na rok 2019. 

6. Predsedníctvo rokovalo o pláne vyhlásenia bilaterálnych výziev na rok 2019. 
Vedenie APVV navrhlo vyhlásenie výzvy RD Slovensko - Ruská federácia. 
Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR navrhovala vyhlásenie bilaterálnych 
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mobilitných výziev s Rakúskom, Francúzskom, Čínou a Ukrajinou, veľké RD 
výzvy s Ruskou federáciou a Argentínou. 
Predsedníctvo Uznesením č. 3 zamietlo vyhlásenie RD výzvy s Argentínou 
z dôvodu nedostatočného záujmu zo strany slovenských akademických 
a vedeckých pracovníkov zapojiť sa do bilaterálnej spolupráce s Argentínou. 
Predsedníctvo Uznesením č. 4 odsúhlasilo vyhlásenie RD výzvy s Ruskou 
federáciou v prípade dostatočného množstvo finančných prostriedkov 
v rozpočte APVV na rok 2019. Predseda P APVV vyzval členov predsedníctva, 
aby sa vyjadrili k možným vedeckých oblastiam, ktoré by mali byť podporené 
vyhlásenou výzvou RD Slovensko – Ruská federácia. 
Predsedníctvo Uznesením č. 5 odsúhlasilo vyhlásenie bilaterálnych výziev 
v prioritnom poradí – Francúzsko, Rakúsko, Čína a Ukrajina, v prípade 
dostatočného množstva finančných prostriedkov v rozpočte APVV na rok 2019. 
Prioritou by malo byť nadviazanie vedeckej spolupráce s Francúzskom 
a Rakúskom prostredníctvom výziev RD. 

7. Predsedníctvo rokovalo o otvorenej výzve pre mladých vedeckých pracovníkov. 
Predseda P APVV vyzval členov P, aby zaslali svoje pripomienky ku kritériám 
hodnotenia otvorenej výzvy. P APVV bude k pripravovanému návrhu opätovne 
rokovať na najbližšom zasadnutí P APVV. 

8. Predsedníctvo APVV rokovalo o zmene v posudzovaní a formulároch výziev 
APVV. Predseda P APVV predložil návrh a vyzval členov predsedníctva na 
vyjadrenie a zaslanie pripomienok k predloženému návrhu v oblasti hodnotenia 
projektov základného a aplikovaného výskumu. Predsedníctvo bude 
k pripravovanému návrhu opätovne rokovať na najbližšom zasadnutí P APVV. 

9. Predsedníctvo uznesením č. 6 schválilo PHÚ na rok 2019 
Predsedníctvo vzalo na vedomie PHÚ na rok 2018 

10. P APVV v bode rôzne rokovalo o možnostiach navýšenia finančných 
prostriedkov na všeobecnú výzvu 2019 a možnostiach financovania programov 
agentúry. 

11. Predseda P APVV poďakoval prítomným členom P APVV za rokovanie 
a ukončil zasadnutie. 
 

UZN 1 P APVV zamietlo sprístupniť mená hodnotiteľov APVV členom odborových rád 
UZN 2 P APVV zamietlo žiadosť o ďalší posudok hodnotiteľa odborovými radami 
UZN 3 P APVV zamietlo vyhlásenie výzvy RD Slovensko - Argentína 
UZN 4 P APVV schválilo vyhlásenie výzvy RD Slovensko – Ruská federácia, v prípade 
dostatočného finančného krytia v rozpočte APVV 
UZN 5 P APVV schválilo vyhlásenie bilaterálnych výziev s prioritami Francúzsko 
a Rakúsko, v prípade dostatočného finančného krytia v rozpočte APVV 
UZN 6 P APVV schválilo PHÚ na rok 2019 
 
 
 
V Bratislave dňa 29. 01. 2019 
Zapísala: JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD.  
 
 
 
 
Schválil: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 


