
  

 
 

Záznam z 18. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 14.3.2011 
 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV, RNDr. Ján Sedlák, DrSc. Predsedníctvo 
odsúhlasilo program 18. zasadnutia.  

 
2. Schválenie záznamu z 17. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam zo 17. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 

3. Vyhodnotenie PHÚ za rok 2010 a schválenie PHÚ na rok 2011 
Riaditeľka agentúry Lýdia Šuchová predložila predsedníctvu vyhodnotenie Plánu hlavných 
úloh APVV. Bolo konštatované, že APVV v roku 2010 splnila základne úlohy, ktoré boli 
schválené predsedníctvom agentúry. Úlohy, ktoré APVV nemohla splniť, súviseli 
s redukciou rozpočtu na rok 2010. 
Riaditeľka agentúry zároveň predložila na schválenie predsedníctvu agentúry Plán 
hlavných úloh agentúry na rok 2011. Na základe tohto dokumentu budú realizované 
hlavné aktivity agentúry v tomto roku. Diskusia k tomuto bodu sa zamerala najmä na 
smerovanie štátnej vednej politiky a postavenia APVV v systéme financovania vedy na 
Slovensku.  
Ing. Boháček poukázal na potrebu implementácie programu EUREKA, pričom by sa APVV 
stala financujúcou inštitúciou. Zároveň informoval predsedníctvo agentúry o liste 
prezidenta ZPVVO doc. Ing. Jozefa Budaya, CSc. adresovaný APVV, ktorý sa týkal 
podpory priemyselného výskumu prostredníctvom, programu Podpora výskumu a vývoja 
v malých a stredných podnikoch.  
Členovia predsedníctva konštatovali, že je potrebné zhodnotiť prínosy všetkých 
programov, ktoré v zmysle uznesení vlády boli ukončené. Zároveň bude potrebné 
prehodnotiť možnosti APVV smerom k novým programom s podobnými zámermi. 
Predsedníctvo vzalo na vedomie vyhodnotenie Plánu hlavných úloh APVV za rok 2010.  
Plán hlavných úloh na rok 2011 predsedníctvo schválilo s pripomienkou.  
 

4. Nominácia nových členov rád programov 
Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo agentúry o skutočnostiach súvisiacich 
s ukončením mandátov členov rád programov VMSP, SUSPP, VVCE, PP7RP. Napriek 
tomu, že nebudú zverejnené nové výzvy v uvedených programoch, rady programov, 
v zmysle zákona 172/2005 v znení neskorších predpisov, budú rady naďalej 
vyhodnocovať projekty formou ročných, resp. záverečných správ až do úplného ukončenia 
riešenia projektov. Z vyššie uvedeného vyplýva, že funkčné obdobie súčasných členov rád 
skončí skôr ako riešenie projektov. 
V súlade so zákonom 172, §15 ods. 7 členov rady vymenúva a odvoláva minister školstva 
na návrh predsedníctva, funkčné obdobie rady je 4-ročné, do funkcie môžu byť členovia 
vymenovaní najviac na 2 po sebe nasledujúce funkčné obdobia.  
Na základe uvedených informácií predsedníctvo rozhodlo o návrhu na opätovného 
menovanie doterajších členov rád, ktorí majú s danými grantovými schémami skúsenosti 
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a predovšetkým poznajú doterajší priebeh riešenia projektov, na hodnotení ktorého sa 
podieľajú od roku 2007. 

 
5. Uzatvorenie otvorených výziev ( neaktuálnych) 

Otvorená výzva DO7RP 
V súlade s Dohodou o ukončení Zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR 
a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV), podpísanou obomi stranami 
10.3.2011, dala riaditeľka agentúry podnet na súhlas predsedníctva s dočasným 
zastavením otvorenej výzvy DO7RP. Hlavným dôvodom je fakt, že došlo v APVV k zmene 
podmienok poskytovania finančných prostriedkov na dofinancovanie projektov 
schválených Európskou komisiou a je potrebné aktualizovať všetky dokumenty potrebné 
na opätovné vyhlásenie výzvy.  
Predsedníctvo agentúry dočasne zastavilo k 14. 3. 2011 predkladanie žiadostí vo výzve 
DO7RP. 
Výzva DO7RP v zmysle nových podmienok po schválení predsedníctvom, bude výzva 
opätovne otvorená v čo najkratšom čase.  
 
Výzva EUROSTARS 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila dňa 14. 11. 2008 otvorenú výzvu 
na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku malým a 
stredným podnikom na riešenie projektov Eurostars v súlade so Zmluvou o spolupráci 
medzi Ministerstvom školstva SR a APVV, ktorá bola podpísaná dňa 23. októbra 2008.  
Vzhľadom na to, že právna analýza ukázala, že nie je možné uzatvoriť zmluvu medzi 
Sekretariátom EUREKA a APVV, ako aj na nesúlad zmluvného vzťahu medzi APVV 
a MŠVVaŠ SR s legislatívnym rámcom Slovenskej republiky, APVV nemohla navrhnutý 
finančný mechanizmus použiť.  
Predsedníctvo agentúry dňa 11. 10. 2010 prijalo UZN7, ktorým uložilo riaditeľke APVV: 

• listom informovať ministerstvo o uvedenom právnom stave, 
• iniciovať ukončenie zmluvného vzťahu medzi ministerstvom a agentúrou pre 

nevykonateľnosť. 
Na základe toho, bola Zmluva o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Agentúrou 
na podporu výskumu a vývoja podpísaná dňa 23. októbra 2008 dodatkom č. 4 zmluvy ku 
dňu 31. 12. 2010 ukončená.  
Predsedníctvo agentúry z dôvodu nevykonateľnosti uzatvorilo verejnú výzvu Eurostars, 
vyhlásenú dňa 14. 11. 2008. 
 

 
6. Schválenie návrhu rozpočtu APVV pre MŠVVaŠ SR  podľa zákona 172/2005 

v platnom znení 
Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja schválilo návrh rozpočtu APVV na 
rok 2011, ktorý predkladá na schválenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu  v 
zmysle zákona č. 172/2005 v znení zmeny č.233/2008 v štruktúre definovanej podľa §10 
ods. 3, písm. d) a poverilo riaditeľku agentúry predložením tohto návrhu ministrovi 
MŠVVaŠ SR. 
 

7. Rôzne 
 
Príprava stretnutia s radami programov dňa 4. 4. 2011 
V súvislosti s ukončením programov, v ktorých agentúra vyhlasovala výzvy do roku 2010 
sa dňa 4. 4. 2011 uskutoční spoločné hodnotiace zasadnutie predsedníctva agentúry 
s radami programov.  
Predsedníctvo sa zaoberalo hlavnými témami, ktoré budú predmetom stretnutia. V snahe 
napĺňať úlohy stanovené zákonom č. 172/2005 Z. z. § 14 a v súlade s Programovým 
vyhlásením vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014, kde sú deklarované ciele, ako sú: 
aktívna podpora prílevu medzinárodne uznávaných vedcov, rýchlejší kariérny postup 
výskumníkov, reintegrácia vedeckých kapacít – individuálnych či malých kolektívov zo 
zahraničia a podpora špičkovému výskumu. Zámerom predsedníctva v tomto roku je 



3/3 
 

vyhodnotiť ukončené programy a na základe analýzy prínosov týchto programov pripraviť 
návrhy nových programov a predložiť ich na schválenie vlády SR.  

 
Modifikácia hodnotiaceho procesu APVV 
Predsedníctvo agentúry v snahe skvalitnenia hodnotiaceho procesu žiadostí o grant na 
riešenie projektov sa začalo intenzívne zaoberať všetkými aspektmi tohto procesu: 

• Kvalitou posudkov vypracovaných nezávislými posudzovateľmi 
• Možnosťami panelového hodnotenia 
• Zvýšením počtu projektov na jedného hodnotiteľa  
• Formami posudzovania projektov  
• S hodnotiacim procesom súvisiacimi možnosťami novelizácie zákona č. 172/2005 

Z. z. v znení neskorších predpisov  
V snahe napomôcť skvalitneniu financovania výskumu a vývoja súťažným spôsobom 
navrhlo predsedníctvo agentúry zaslať list ministrovi školstva, v ktorom bude tlmočený 
záujem a iniciatíva APVV prispieť k procesu novelizácie zákona a skvalitneniu 
hodnotiaceho procesu.  
Predsedníctvo agentúry poverilo kanceláriu APVV vypracovaním podkladového materiálu 
návrhu modifikovaného spôsobu hodnotenia projektov, ktorý kancelária predloží 
predsedníctvu ako pracovný podklad na ďalšie rozhodovanie. 

 
Príprava výročnej konferencie (10. výročie vzniku APVT-APVV) 
V súvislosti v blížiacim sa 10. výročím vzniku APVV riaditeľka agentúry navrhla 
predsedníctvu agentúry usporiadať výročnú konferenciu s možnosťou účasti 
predstaviteľov Európskej komisie. 
 

 
8. Záver 

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

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 
UZN1 PAPVV schválilo záznam zo 17. zasadnutia predsedníctva APVV 

UZN2 PAPVV vzalo na vedomie vyhodnotenie Plánu hlavných úloh APVV za rok 2010   

UZN3 PAPVV schválilo Plán hlavných úloh na rok 2011 s pripomienkou 

UZN4 PAPVV schválilo návrh na opätovné menovanie doterajších členov rád programov 

agentúry 

UZN5 PAPVV dočasne zastavilo k 14.3.2011 predkladanie žiadostí vo výzve DO7RP 

UZN6 PAPVV uzatvorilo verejnú výzvu Eurostars, vyhlásenú dňa 14.11.2008. 

UZN7 PAPVV schválilo návrh rozpočtu APVV a poverilo riaditeľku agentúry predložením 

tohto návrhu ministrovi MŠVVaŠ SR 

 

V Bratislave 14. 3. 2011 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil:  Ján Sedlák 


