
  

 
 

Záznam z 33. zasadnutia 
Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 18. 2. 2013 
 
 
 
Prítomní: 
RNDr. Marta Cimbáková,  prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.,  
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., 
RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Josef Vičan, CSc.,  
RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Igor Gerek, PhD., 
prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.,  Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.   
 
 
Program zasadnutia 
 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
Predsedníctvo jednomyseľne schválilo program zasadnutia. 
 
 

2. Záznam z 32. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 32. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

3. Vyhodnotenie PHÚ 2012  
Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo agentúry o plnení plánu hlavných úloh 
agentúry, ktoré boli predsedníctvom schválené pre rok 2012. Konštatovala, že agentúra 
splnila všetky úlohy, z ktorých najvýznamnejšie boli: 
- vyhlásenie všeobecnej výzvy na predkladanie projektov v jednotlivých skupinách 

odborov vedy a techniky (VV2012) so začiatkom financovania v roku 2013,  
- vyhlásenie otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7RP 

(DO7RP), 
- vyhlasovanie výziev na podporu účasti slovenských subjektov v medzinárodných 

projektoch a podporu bilaterálnej spolupráce na základe medzištátnych dohôd. 
 
Predsedníctvo agentúry vzalo informáciu o plnení Plánu hlavných úloh za rok 2012 na 
vedomie. 
 
 

4. Plán hlavných činností APVV na rok 2013 
V zmysle zákona 172/2005 v platnom znení riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu 
agentúry návrh Koncepcie a plánu hlavných činností APVV na rok 2013. 
Pri príprave koncepcie a stanovovaní hlavných činností a úloh sa vychádzalo z finančného 
objemu rozpočtu na rok 2013 vo výške 27,9 mil. EUR. Zohľadnili sa tiež úlohy vyplývajúce 
z uznesení vlády SR, pri súčasnom zabezpečení súladu s dlhodobým zámerom štátnej 
vednej a technickej politiky. 
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Na základe uvedených východísk budú v roku 2013 vyhlásené tieto nové výzvy, ktorých 
financovanie sa začne v roku 2013 a 2014: 

• všeobecná výzva na predkladanie projektov v jednotlivých skupinách odborov vedy 
a techniky (VV2013) so začiatkom financovania v roku 2014, 

• výzvy v rámci nových programov agentúry, ktorých vyhlásenie je podmienené 
schválenom programov vládou SR, 

• výzvy na podporu bilaterálnej spolupráce na základe medzištátnych dohôd, 
• výzvy na podporu účasti slovenských subjektov v medzinárodných projektoch. 

 
Agentúra bude v rámci svojej činnosti zabezpečovať plnenie týchto základných úloh: 

• monitorovanie výstupov projektov po ukončení ich riešenia s cieľom získať 
relevantné údaje o dopadoch riešenia projektov na spoločenskú a hospodársku 
prax, 

• financovanie pokračujúcich projektov, t.j. projektov, ktorých financovanie a teda aj 
riešenie začalo už v predchádzajúcich rokoch a bude pokračovať aj v roku 2013, 

• vyhlasovanie nových výziev a vyhodnocovanie podaných žiadostí o finančnú 
podporu k týmto výzvam,  

• financovanie projektov začínajúcich riešenie v roku 2013. 
 
V diskusii členovia predsedníctva hovorili najmä o dôležitosti stanovenia priorít činností, ktoré 
bude zastrešovať APVV. Predseda agentúry otvoril otázku možnosti financovania aktivít 
v rámci  programu ERA-NET. V tejto súvislosti bolo konštatované, že táto úloha by mala byť 
s ohľadom na limitáciu finančných prostriedkov APVV v kompetencii MŠVVaŠ SR. 
 
Predsedníctvo schválilo Plán hlavných činností APVV na rok 2013. 
 
 
5. Všeobecná výzva VV 2012 
Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo o začatí hodnotiaceho procesu žiadostí 
predložených v rámci všeobecnej výzvy VV 2012. 
V tejto súvislosti informovala predsedníctvo o konaní prvých zasadnutí odborných orgánov. 
Obsahom týchto stretnutí bolo najmä prezentovanie základných informácie súvisiacich 
s hodnotením projektov výzvy VV2012 a pridelenie spravodajcov, resp. posudzovateľov 
z radov členov odborných orgánov. Riaditeľka agentúry Lýdia Šuchová vystúpila na každom 
zasadnutí s prezentáciou, v ktorej sa dotkla týchto základných okruhov: 

1. Základné princípy 
2. Hodnotiaci proces 
3. Okruh posudzovateľov VV 2010 a VV 2011 
4. Iné, organizačné náležitosti 

 
V prvej časti boli diskutované najmä aspekty: 
• Konflikt  záujmov - členovia odborného orgánu boli vyzvaní na striktné dodržiavanie 

princípu priameho aj nepriameho konfliktu záujmov, pričom boli vymedzené prípady, ktoré 
spadajú pod konflikt záujmov. Členovia OO boli vyzvaní k bezodkladnému nahláseniu 
kancelárii agentúry akéhokoľvek možného konfliktu záujmov. 

• Dôvernosť informácií - členovia odborného orgánu boli vyzvaní na striktné dodržiavanie 
princípu dôvernosti  informácií. 

• Anonymita posudzovateľov - v zmysle uznesenia predsedníctva agentúry ako schválených 
kritérií hodnotenia výzvy VV2012 bude dodržiavaná anonymita posudzovateľov 
predložených žiadostí aj pred samotnými členmi odborných orgánov s cieľom 
zabezpečenia objektívneho a transparentného hodnotenia projektov a ich výberu na 
financovanie. 

• Osobná účasť na rokovaniach – v záujme zodpovedného prístupu k procesu výberu 
projektov na financovanie, v snahe zabezpečenia maximálnej objektivity a odbornosti je 
nevyhnutná osobná účasť jednotlivých členov OO na zasadnutiach odborného orgánu, 
ktorý bude schvaľovať konsenzuálne posudky, ako aj rozhodovať o samotnom výbere 
projektov na financovanie. Pri radách, v ktorých je posudzovaný vysoký počet projektov sa 
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odporúča dvojdňové zasadnutie odborného orgánu, aby bol zabezpečený dostatočný 
priestor na zhodnotenie každého predloženého projektového návrhu. 

• Harmonogram a konkrétne úlohy členov rady/PS – s ohľadom na legislatívne podmienky 
zákona 172/2005 v platnom znení je nevyhnutné v maximálne možnej miere dodržiavať 
predsedníctvom schválený harmonogram hodnotiaceho procesu, nakoľko agentúra je 
viazaná zverejniť výsledky výberu projektov na financovanie najneskôr k 19.7.2013. 

 
V druhej časti prezentácie riaditeľka agentúry zhrnula základné princípy a postupy 
hodnotiaceho procesu VV 2012 v jednotlivých etapách: Výber posudzovateľov, Návrh 
konsenzuálneho posudku, Schválenie konsenzuálneho posudku. Bolo zdôraznené, že každý 
člen OO má do konca februára ku každej žiadosti, ku ktorej je spravodajcom, navrhnúť okruh 
minimálne 4 slovenských posudzovateľov a 4 zahraničných posudzovateľov bez určenia ich 
poradia. 
Tretia časť prezentácie bola venovaná procesu návrhu posudzovateľov projektov, ktorý by mal 
byť v kompetencii kancelárie agentúry. Táto kompetencia spočíva v tom, že projektoví 
manažéri môžu oslovovať pri dodatočnom návrhu posudzovateľov tých hodnotiteľov na 
posudzovanie žiadostí VV 2012, ktorí vypracovali posudky na projekty z výziev VV2010 
a VV2011, a to na základe odborov vedy a techniky, ktoré uviedol daný hodnotiteľ v svojom 
profile v databáze expertov APVV. Takto vybratý hodnotiteľ k príslušnému projektu VV 2012 
môže byť oslovený kanceláriou APVV bez súhlasu spravodajcu projektu. Z okruhu možných 
oslovených posudzovateľov VV 2010 a VV 2011 budú vylúčení všetci posudzovatelia, v 
prípade ktorých rada / pracovná skupina indikuje svoj nesúhlas. 
Riaditeľka agentúry preto vyzvala, aby rada (PS) do dvoch týždňov nahlásila mená 
posudzovateľov tajomníkovi rady (PS), bez uvedenia dôvodu, ktorých si odborný orgán 
neželá, aby boli kanceláriou opätovne oslovení s ponukou na hodnotenie projektov VV2012. 
Následne rada (PS) hlasovala o tom návrhu. Rada (PS) schválila návrh, že projektoví 
manažéri môžu oslovovať pri dodatočnom návrhu posudzovateľov tých hodnotiteľov na 
posudzovanie žiadostí VV 2012, ktorí vypracovali posudky na projektov z výziev VV2010 
a VV2011. 
V závere prezentácie riaditeľka agentúry informovala členov odborného orgánu o nových 
legislatívnych zmenách pri uzatvorení dohôd na vykonanie prace pre APVV. 
V ďalšej časti zasadnutia boli k jednotlivým žiadostiam pridelení spravodajcovia 
a posudzovatelia z radov členov odborného orgánu. Počas celého procesu navrhovania bol 
rešpektovaný konflikt záujmov, čo znamenalo, že členovia, ktorí mali indikovaný konflikt 
záujmov vo vzťahu k danému projektu, opustili pri určovaní posudzovateľa z rady (PS) 
rokovaciu miestnosť. 
 
Predsedníctvo vzalo túto informáciu na vedomie. 
 
 
 
6. Tvorba pracovných skupín pre rady pre spoločenské vedy 
Predsedníctvu bol na základe iniciatívy Rady pre spoločenské vedy predložený návrh na 
vytvorenie pracovných skupín. 
Vzhľadom na veľký počet (116) a rôznorodosť obsahového zamerania predložených návrhov 
projektov a berúc do úvahy konflikt záujmov Rada hlasovaním navrhuje vytvorenie dvoch 
pracovných skupín (PS) – Pracovnej skupiny pre ekonomické a  právne vedy a  Pracovnej 
skupiny pre ostatné spoločenské vedy a zároveň rozšírenie prvej PS o „ad hoc“ členov pre 
potreby realizácie hodnotiaceho procesu VV2012. Návrh o doplnenie PS bol motivovaný 
snahou o zvýšenie kvality hodnotenia projektov VV2012. 
 
Predsedníctvo hlasovaním schválilo nasledovné rozdelenie jej členov do pracovných skupín: 
Pracovná skupina pre ekonomické a  právne vedy: doc. JUDr. M. Bujňáková, CSc.; 

prof. Ing. J. Lisý, PhD.;  
univ. prof. dipl. Ing. Dr. M. Luptáčik; 
prof. Ing. J. Nemec, CSc.; 
prof. JUDr. M. Patakyová, CSc.; 
Ing. G. Petöcz 

Pracovná skupina pre ostatné spoločenské vedy: doc. PhDr. G. Lubelcová, PhD.; 
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       prof. PhDr. D. Malová, CSc.; 
prof. RNDr. J. Mládek, DrSc.; 
prof. PhDr. I. Ruisel, DrSc.; 
prof. Ing. M. Sopóci, PhD.; 
doc. RNDr. J. Vantuch, CSc.; 

 
Predsedníctvo schválilo rozšírenie Pracovnej skupiny pre ekonomické a právne vedy o 
nasledujúcich „ad hoc“ členov:  
- pre ekonomické vedy: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. (Fakulta sociálnych a ekonomických 

vied UK); 
 prof. Ing. Miroslav Majtán, CSc. (Fakulta podnikového 

manažmentu EU) 
- pre právne vedy: schválilo elektronické hlasovanie o novom návrhu, nakoľko Radou 

predložený návrh predsedníctvo neschválilo. 
 

 
Za predsedu PS1 pre ekonomické a právne vedy predsedníctvo schválilo univ. prof. dipl. Ing. 
Dr. M. Luptáčik. Za podpredsedníčku PS1 pre ekonomické a právne vedy bola schválená  
prof. JUDr. M. Patakyová, CSc. 
 
Za predsedu PS2 pre ostatné spoločenské vedy bol schválený doc. RNDr. J. Vantuch, CSc. 
Za podpredsedníčku PS2 pre ostatné spoločenské vedy bola schválená prof. PhDr. 
D. Malová, CSc. 
 
 
7. Aktualizácia rokovacieho poriadku rád APVV 
Riaditeľka agentúry predložila predsedníctvo návrh na zmenu niektorých ustanovení v znení 
rokovacieho poriadku. 
Predsedníctvo predložený návrh schválilo s pripomienkou, že Rokovací poriadok bude 
záväzným pre rokovanie odborových rád a primerane aj pre rokovanie príslušných pracovných 
skupín. 
 

 
 

8. Grantová schéma pre bilaterálne projekty 
Rada MVTS predložila na rokovanie predsedníctva návrh všeobecnej grantovej schémy pre 
podporu projektov medzinárodnej bilaterálnej spolupráce na rok 2013. Riaditeľka agentúry 
predložila predsedníctvu na schválenie: 
- základnú všeobecnú schému výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov 
výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike 
a v inej krajine v zmysle medzivládnej dohody podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v 
znení neskorších predpisov, 
- predbežný harmonogram vyhlasovania výziev v roku 2013 navrhnutý MŠVVaŠ SR. 
 
Predsedníctvo schválilo všeobecné znenie výzvy tejto grantovej schémy ako aj dokumentov, 
ktoré sa k nej vzťahujú ( úplné znenie výzvy, postup hodnotenia, technické a formálne 
podmienky) a vzalo na vedomie predbežný harmonogram vyhlasovania výziev v roku 2013. 
 
Predsedníctvo splnomocnilo kanceláriu agentúry na prípadnú úpravu termínov vyhlásenia 
výziev a aktualizáciu znenia výzvy v zmysle požiadaviek partnerskej strany a usmernení a 
pokynov z MŠVVaŠ SR. V takomto prípade bude kancelária agentúry predsedníctvo 
informovať predsedníctvo o uvedených skutočnostiach elektronicky pred vyhlásením výzvy. 
 
 
9. Rôzne 

• Termín najbližšieho zasadnutia predsedníctva sa dohodne elektronicky. 
 
 

10. Záver  
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Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
a poďakoval prítomným za účasť. 

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 

 
UZN1 PAPVV schválilo záznam z 32. zasadnutia predsedníctva agentúry 
 
UZN2 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o plnení Plánu hlavných úloh za rok 2012 

 
UZN3 PAPVV schválilo Plán hlavných činností APVV na rok 2013 

 
UZN4 PAPVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľky agentúry o priebehu prvých 

zasadnutí odborných organov k hodnoteniu všeobecnej výzvy VV2012 
 

UZN5 PAPVV schválilo vytvorenie pracovných skupín Rady pre spoločenské vedy 
vrátane ich personálneho zloženia, zároveň schválilo predsedu a podpredsedu 
pre obidve pracovne skupiny 

 
UZN6 PAPVV schválilo elektronické hlasovanie o novom návrhu člena pracovnej 

skupiny PS1 rady pre spoločenské vedy 
 

UZN7 PAPVV schválilo aktualizáciu rokovacieho poriadku rád APVV 
 

UZN8 PAPVV schválilo všeobecné znenie výzvy grantovej schémy bilaterálne výzvy 
ako aj dokumentov, ktoré sa k nej vzťahujú (úplné znenie výzvy, postup 
hodnotenia technické a formálne podmienky) 

 
UZN9 PAPVV vzalo na vedomie predbežný harmonogram vyhlasovania bilaterálnych 

výziev v roku 2013 
 

UZN10 PAPVV splnomocnilo kanceláriu agentúry na prípadnú úpravu termínov 
vyhlásenia a aktualizáciu znenia bilaterálnych výziev v zmysle požiadaviek 
partnerskej strany a usmernení a pokynov z MŠVVaŠ SR, pričom kancelária 
agentúry bude predsedníctvo informovať predsedníctvo o uvedených 
skutočnostiach elektronicky pred vyhlásením výzvy 

 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 18. 2. 2013 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil: Ján Sedlák 


