
  

 
 

Záznam z 17. rozšíreného zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 28.2.2011 
 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV, RNDr. Ján Sedlák, DrSc. Predsedníctvo 
odsúhlasilo program 17. zasadnutia. Na rokovaní privítal predstaviteľov odborových rád 
a pracovných skupín agentúry. 

 
 
2. Schválenie záznamu z 16. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam zo 16. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

3. Informácia o rozdelení finančných prostriedkov pre projekty všeobecnej výzvy 
VV2010 
Účastníci rokovania sa oboznámili s výsledkami hodnotenia výzvy VV2010. 
Hodnotiaci proces projektov podaných v rámci verejnej výzvy VV2010 bol ukončený dňa 
25. 1. 2011. Podľa znenia verejnej výzvy VV 2010 agentúra zverejnila dňa 27. 1. 2011 
rozhodnutia podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to 
prostredníctvom internetovej stránky agentúry www.apvv.sk.  
Postup rozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé odbory vedy a techniky bol 
schválený predsedníctvom agentúry dňa 17. 1. 2011. 
Na základe tohto postupu odborové rady schválili žiadosti o poskytnutie finančných 
prostriedkov. Vo verejnej výzve VV2010 bolo schválených spolu 175 projektov. Úspešnosť 
vztiahnutá na počet podaných projektov (717) je 24,4% a úspešnosť vztiahnutá na počet 
hodnotených projektov (587) je 29,8% 
 

4. Zhodnotenie VV2010 a námety k ďalšej výzve  
Na základe požiadavky predsedníctva agentúry všetky odborové rady spracovali analýzu 
hodnotiaceho procesu, v ktorej vyhodnotili priebeh expertného hodnotenia nezávislými 
posudzovateľmi, ako aj samotné hodnotenie v radách resp. pracovných skupinách. Na 
rokovaní predstavitelia odborových rád a pracovných skupín rád prezentovali analýzy 
a predniesli aj mnoho námetov na zlepšenie hodnotiaceho procesu všeobecnej výzvy 
APVV. 
Zároveň všetci predstavitelia odborných orgánov pozitívne hodnotili ochotu a kvalitu 
spolupráce s kanceláriou agentúry pri zabezpečovaní hodnotiaceho procesu. 
 
Boli diskutované najmä tieto témy: 

• výber hodnotiteľov – kritériá výberu, databáza posudzovateľov; 
• časový harmonogram hodnotiaceho procesu všeobecnej výzvy; 
• možnosti dvojstupňového hodnotenia projektov; 
• možnosti panelového hodnotenia 
• možnosti zmeny zostavenia poradia projektov na základe posudkov  
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• problematika finančnej alokácie pre financovanie projektov podaných v rámci 
všeobecnej výzvy 

 
 
V rozsiahlej diskusii sa prítomní vyjadrovali k predneseným analýzam a diskutovali najmä 
návrhy na zlepšenie hodnotiaceho procesu. 
Predsedníctvo agentúry ocenilo podnety a pripomienky, ktoré zohľadni pri tvorbe kritérií 
a podmienok novej všeobecnej výzvy s cieľom zvýšiť objektivitu hodnotenia projektov. 
 
Vychádzajúc z toho, že toto stretnutie prinieslo veľa cenných podnetov na zlepšenie 
činnosti APVV v systéme hodnotenie projektov, predsedníctvo agentúry uskutoční 
následne aj rozšírené zasadnutie s predstaviteľmi rád programov agentúry. Predsedníctvo 
schválilo termín stretnutia, a to 4. 4. 2011. 
 

 
5. Záver 

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

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 
UZN1 PAPVV schválilo záznam zo 16. zasadnutia predsedníctva APVV 

 

UZN2 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o rozdelení finančných prostriedkov pre 

jednotlivé vedné odbory pre VV2010 

 

UZN3 PAPVV ocenilo podnety a pripomienky z odborových rád a pracovných skupín, ktoré 

zohľadní pri tvorbe kritérií a podmienok novej všeobecnej výzvy s cieľom zvýšiť 

objektivitu hodnotenia projektov. 

 

UZN4 PAPVV poverilo riaditeľku agentúry organizáciou stretnutia predsedníctva agentúry 

s predstaviteľmi rád programov na 4. 4. 2011 

 
 

 

V Bratislave 28.2.2011 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil:  Ján Sedlák 

 


