
  

 
 

Záznam z 34. zasadnutia 
Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 22. 4. 2013 
 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Igor Gerek, PhD., 
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., 
RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., 
Ing. Róbert Szabó, PhD., RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
RNDr. Marta Cimbáková doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., 
prof. Ing. Jan Kudrna, CSc., Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD., prof. Ing. Josef Vičan, CSc., 
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 
Program zasadnutia 
 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
Predsedníctvo jednomyseľne schválilo program zasadnutia. Predseda agentúry privítal na 
zasadnutí generálneho riaditeľa Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Ing. Róberta Szaba, 
PhD. 
 

2. Záznam z 33. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 33. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 
 

3. Schválenie Výročnej správy o činnosti APVV za rok 2012 
Riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu agentúry Výročnú správu o činnosti APVV za 
rok 2012. Informovala predsedníctvo o realizácii najdôležitejších aktivít agentúry, ktoré sú 
obsahom tejto správy. V diskusii sa členovia predsedníctva venovali najmä hodnoteniu 
dosiahnutých výsledkov uvedených vo výročnej správe. 
Predsedníctvo agentúry schválilo Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2012. Zároveň 
predsedníctvo agentúry schválilo návrh, aby bola Výročná správa APVV za rok 2012 
vydaná aj v anglickej mutácii. 
 

4. Schválenie Výročnej správy o hospodárení APVV za rok 2012 
V zmysle zákona 172/2005 v platnom znení riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu 
agentúry Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2012. Táto správa dokumentuje 
najmä finančné aspekty aktivít APVV. 
Predsedníctvo agentúry schválilo Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2012. 
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5. Informácia o ročnej závierke APVV za rok 2012 

Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo agentúry v základných údajoch uvedených 
v ročnej účtovnej závierky APVV. Predsedníctvo v zmysle zákona 172/2005 v platnom 
znení ročnú účtovnú závierku prerokovalo a vzalo na vedomie. 

 
6. Rozdelenie finančných prostriedkov pre VV2012 

Predsedníctvo agentúry prerokovalo návrh na rozdelenie finančných prostriedkov na 
projekty podané vo výzve VV 2012 podľa jednotlivých vedných odborov. 
Podkladom na stanovenie objemu finančných prostriedkov jednotlivým odborom vedy 
a techniky v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. v platnom znení bolo znenie výzvy VV 2012. 
Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia projektov 
podporených v tejto výzve je maximálne 33 miliónov EUR. 
Finančné prostriedky budú rozdelené podľa požiadaviek jednotlivých skupín odborov vedy 
a techniky na celú dobu riešenia projektov v zmysle § 6 ods. 3 cit. zákona a súčasne 
v rámci jednotlivých skupín odborov vedy a techniky podľa požiadaviek na projekty 
základného výskumu a projekty aplikovaného výskumu a vývoja. 
Predsedníctvo agentúry schválilo rozdelenie finančných prostriedkov na projekty podané 
vo výzve VV 2012 podľa jednotlivých odborov vedy a techniky s pripomienkou, že 
v budúcej všeobecnej výzve VV2013 by mal byť nastavený pomer rozdelenia finančných 
prostriedkov pre základný a aplikovaný výskum v pomere 50:50 a zároveň bude vyhlásená 
výzva nového programu pre financovanie aplikovaného výskumu a vývoja v malých 
a stredných podnikoch. 
 

7. Návrh programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja na obdobie rokov 
2014 – 2018 

 
1. Program budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu 
a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2014 – 2018 

 
2. Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch na obdobie rokov 
2014 – 2018 

 
Predseda agentúry Ján Sedlák prezentoval prepracované návrhy uvedených programov 
agentúry. Predstavil hlavné špecifiká a podmienky oboch programov. Na základe toho, že 
diskusia vyústila do niekoľkých pozmeňovacích návrhov pre obidva programy, zmeny 
budú zapracované do finálneho znenia a zaslané členom predsedníctva elektronicky. 
Predsedníctvo agentúry schválilo elektronické hlasovanie o finálnom znení obidvoch 
nových programoch agentúry. 

 
8. Informácia o priebehu VV 2012 
 

Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo o priebehu hodnotiaceho procesu žiadostí 
predložených v rámci všeobecnej výzvy VV 2012. Predsedníctvo vyhodnotilo priebeh 
kontroly dodržania technických a formálnych podmienok verejnej výzvy VV 2012 
vyhlásenej a zverejnenej dňa 5. novembra 2012. 
Agentúra podľa zákona č. 172/2005 Z. z. § 19 ods. 1 v platnom znení vyhodnotila všetky 
doručené žiadosti z hľadiska splnenia technických a formálnych podmienok uvedených vo 
verejnej výzve VV 2012 a z 801 predložených žiadostí vyradila 195 žiadostí, ktoré tieto 
podmienky nesplnili. Najčastejšími dôvodmi vyradenia bolo: 
- nedodržanie podmienky minimálnej riešiteľskej kapacity v zmysle znenia výzvy 

VV 2012 – takmer 45 % z počtu vyradených žiadostí; 
- nepredloženie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja; 
- nedodržanie podmienky, že oprávneným spolupríjemcom môže byť len slovenská 

právnická alebo fyzická osoba. 
 

Predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o priebehu hodnotiaceho procesu žiadostí 
predložených v rámci všeobecnej výzvy VV 2012 na vedomie. 
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9. Rôzne 

• predseda agentúry informoval o rokovaní Rady vlády SR pre vedu, techniku 
a inovácie, v ktorej sa ako predseda Predsedníctva APVV stal členom; 

• predseda agentúry informoval predsedníctvo agentúry o aktivitách Science Europe 
• predsedníctvo vzalo na vedomie termín konania Výročnej konferencie APVV dňa 

11. 6. 2013 
 

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

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 

 
UZN1 PAPVV schválilo záznam z 33. zasadnutia predsedníctva agentúry 
 
UZN2 PAPVV schválilo Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2012 

 
UZN3 PAPVV schválilo Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2012 

 
UZN4 PAPVV vzalo na vedomie ročnú účtovnú závierku APVV 

 
UZN5 PAPVV schválilo rozdelenie finančných prostriedkov na projekty podané vo 

výzve VV 2012 podľa jednotlivých odborov vedy a techniky s pripomienkou, že 
v budúcej všeobecnej výzve VV2013 by mal byť nastavený pomer rozdelenia 
finančných prostriedkov pre základný a aplikovaný výskum v pomere 50:50 
a zároveň bude vyhlásená výzva nového programu pre podporu aplikovaného 
výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch 

 
UZN6 PAPVV schválilo elektronické hlasovanie o finálnom znení obidvoch nových 

programoch agentúry 
 

UZN7 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o priebehu hodnotiaceho procesu žiadostí 
predložených v rámci všeobecnej výzvy VV 2012 

 
UZN8 PAPVV predsedníctvo vzalo na vedomie termín konania Výročnej konferencie 

APVV dňa 11.6.2013 
 

UZN9 PAPVV vzalo na vedomie informáciu predsedu agentúry o rokovaní Rady vlády 
SR pre vedu, techniku a inovácie 

 
UZN10 PAPVV vzalo na vedomie informáciu predsedu agentúry o aktivitách SE 

 
 
 

V Bratislave dňa 22. 4. 2013 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil: Ján Sedlák 


