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Záznam z 16. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 17.1.2011 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Mgr. Martin 
Filko doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., doc. MUDr. Adriána 
Liptáková, PhD.,  doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., prof. 
Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., prof. Ing. Josef Vičan, CSc., 
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Igor Gerek, PhD.  
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV, RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
Predsedníctvo odsúhlasilo program 16. zasadnutia. 

 
 
2. Schválenie záznamu z 15. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam zo 15. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

3. Rozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé vedné odbory pre VV2010 
Predsedníctvo agentúry pri rozdeľovaní finančných prostriedkov vychádzalo zo 
znenia výzvy VV2010:  
„Finančné prostriedky sa rozdelia podľa požiadaviek v jednotlivých skupinách 
odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 
233/2008 Z. z. a súčasne podľa požiadaviek pre projekty základného výskumu a 
aplikovaného výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.“ 
Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia projektov 
podaných v tejto výzve je maximálne 33 mil. €. Z analýzy finančných požiadaviek je 
zrejmá rovnomerná proporcionalita rozdelenia požiadavky finančných prostriedkov na 
jednotlivé roky riešenia projektov VV2010. 
 
Predsedníctvo schválilo postup pri rozdelení finančných prostriedkov, pričom 
základným pravidlom je princíp rovnakých príležitostí vo všetkých odboroch vedy 
a techniky. Finančné prostriedky sa rozdelia úmerne finančným nárokom projektov 
podaných v jednotlivých odboroch vedy a techniky a zároveň zohľadňujúc osobitne 
požiadavky pre základný výskum a osobitne pre aplikovaný výskum a vývoj. Zvyšné 
finančné prostriedkov zo všetkých odborových rád, ktoré nie je možne použiť v danej 
rade v dôsledku finančnej náročnosti projektu na hranici financovateľnosti (využijúc 
finančné prostriedky pre obe poradia projektov - základný výskum a aplikovaný 
výskum a vývoj), agentúra bude postupovať tak, že pridelí tieto finančné prostriedky 
projektom s najvyšším bodovým hodnotením pod hranicou financovateľnosti bez 
ohľadu na vedný odbor. Bude sa pritom zohľadňovať princíp maximálneho využitia 
alokovaných finančných prostriedkov so snahou podporiť čo najviac projektov. 
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4. Príprava na usporiadanie okrúhleho stola za účasti reprezentácií výskumu a 

vývoja na Slovensku a predstaviteľov relevantných ministerstiev k postaveniu a 
financovaniu APVV 
Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo námetmi pre rokovanie okrúhleho stola, ktorého 
cieľom by malo byť riešenie problémov súvisiacich s financovaním APVV, ako aj 
definovaním úlohy APVV v oblasti podpory vedy a výskumu na Slovensku. 
 
Boli diskutované hlavne tieto témy: 

• agentúra ako hlavný nástroj realizácie grantovej schémy „zdola-nahor“ 
(bottom-up), ktorá sa bude zverejňovať každoročne pre podporu projektov 
výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky 
(všeobecná výzva); 

• návrh programu agentúry na podporu zosieťovania centier excelentnosti 
vybudovaných zo štrukturálnych fondov EÚ pre a) zabezpečenie efektívneho 
fungovania týchto centier, b) identifikáciu špičiek vo výskume; 

• návrh programu agentúry, ktorý by zabezpečil získanie a reintegráciu 
výskumníkov zo zahraničia; 

• podpora medzinárodnej spolupráce pre špičkové vedecké tímy integrované 
v centrách excelentnosti; 

• zdokonalenie hodnotiaceho procesu (kritéria pre posudzovanie projektov, 
transparentnosť procesu hodnotenia, definícia cieľov pre stanovenie daných 
kritérií, problematika ekonomizovania prínosov projektov základného 
výskumu) 

• nevyhnutnosť zachovania práva slobody bádania vo všetkých odboroch vedy 
a techniky, ktoré má garantovať všeobecná výzva; 
 

Téma hodnotiaceho procesu bude bodom programu stretnutia s predstaviteľmi 
odborových rád 28. 2. 2011. 

 
 

5. Základne aspekty pre prípravu výzvy VV2011 
Predsedníctvo diskutovalo o príprave všeobecnej výzvy VV2011.  
Diskutovalo sa najmä o: 

- nastavení formálno-technických podmienok o ohľadom na požiadavky 
vyplývajúce zo znenia zákona 172/2005 §18 v platnom znení, 

- aktualizácii databázy hodnotiteľov,  
- stanovení požiadaviek na hodnotiteľa výskumných projektov, vrátane 

požiadavky na posúdenie viac ako jedného projektu, kvôli možnostiam 
komparácie úrovne hodnotených projektov. 

Odborové rady získali veľa cenných podnetov na skvalitnenie hodnotiaceho procesu, 
preto predsedníctvo agentúry požiadalo predsedov jednotlivých rád o predloženie 
analýzy procesu hodnotenia s námetmi pre pripravovanú všeobecnú výzvu. 
PAPVV stanovilo termín stretnutia s predstaviteľmi odborových rád na 28. 2. 2011. 
Cieľom stretnutia bude vyhodnotenie výsledkov všeobecnej výzvy VV2010 a návrhy 
pre výzvu VV2011. 

 
 
6. Záver 

Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
a poďakoval prítomným za účasť.  
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Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 

UZN1 PAPVV schválilo záznam zo 16. zasadnutia predsedníctva APVV 

 

UZN2 PAPVV schválilo rozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé vedné 

odbory pre VV2010 

 

UZN3 PAPVV poverilo riaditeľku agentúry organizáciou stretnutia predsedníctva 

agentúry s predstaviteľmi odborových rád na 28. 2. 2011 

 
 

 

V Bratislave 17. 1. 2011 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil:  Ján Sedlák 


