
  

 
 

Záznam z 19. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 4. 4. 2011 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV, RNDr. Ján Sedlák, DrSc. Na rokovaní 
predsedníctva privítal splnomocnenca vlády pre vedomostnú ekonomiku Martina Bruncka 
a predstaviteľov rád programov a rady MVTS. 
Predsedníctvo odsúhlasilo program 19. zasadnutia s tým, že po ukončení rozšíreného 
rokovania bude pokračovať riadne zasadnutie predsedníctva.  
 
 

2. Príhovor splnomocnenca vlády pre vedomostnú ekonomiku Martina Bruncka  
Vo svojom vystúpení informoval prítomných o zámeroch vlády SR v oblasti vedy 
a výskumu. Tieto kroky vlády možno rozčleniť do nasledovných aktivít: 

� Príprava stratégie v oblasti vedomostnej spoločnosti – MINERVA II 
� Podpora vedecko-technologických parkov – výskumných centier celonárodného 

významu 
� Popularizačné aktivity v oblasti vedy 
� Podpora vedy prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj, najmä 

riešenie problémov s implementáciou programu 
� Podpora vedy prostredníctvom APVV – riešenie problému poddimenzovaného 

rozpočtu agentúry, problematika kvalitnejších výstupov projektov, možnosti 
internacionalizácie agentúry 

Diskusia sa venovala najmä otázkam stabilizácie mladých vedeckých pracovníkov 
prostredníctvom reintergračných grantov, skvalitneniu hodnotiaceho procesu žiadostí, 
stanoveniu priorít vo výskume na Slovensku, otázkam súvisiacim s operačným 
programom Výskum a vývoj. 
 
 

3. Zhodnotenie ukončených programov agentúry prednesené predstaviteľmi 
jednotlivých rád  
Hodnotenie programov pripravili pre predsedníctvo agentúry písomnou formou všetky rady 
programov. Na zasadnutí predsedovia rád prezentovali základné aspekty svojho 
hodnotenia. Hodnotili sa hlavne nasledovné parametre: 
• naplnenie zámerov a jednotlivých cieľov daného programu; 
• hodnotiaci proces; 
• hodnotenie podpory zo strany kancelárie agentúry, kvalita podkladov, kooperácia, 

riešenie nejasností, nedostatkov a pod.; 
• možnosti optimalizácie obdobných grantových schém. 

 
Po prezentácii nasledovala diskusia o kladoch a nedostatkoch programov, ktoré sa ukázali 
počas trvania programu. Všetci predstavitelia jednotlivých programov vyjadrili podporu 
tvorbe obdobných programov agentúry. 
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Predseda rady pre medzinárodnú vedeckotechnickú spoluprácu sa zameral najmä 
problematiku implementácie grantových schém v oblasti podpory medzinárodných 
projektov a iniciatív v rámci EÚ. 
Na toto vystúpenie nadviazala RNDr. Marta Cimbáková, poverená generálna riaditeľka 
Sekcie vedy techniky MŠVVaŠ SR, ktorá predstavila hlavné priority a zámery združeného 
rámcového programu 8RP. Uviedla, že predbežne stanovisko SR k 8RP bude publikované 
na internetovej stránke ministerstva www.minedu.sk   

 
 
4. Ukončenie rozšíreného zasadnutia predsedníctva agentúry 

Rozšírené rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
Poďakoval za účasť splnomocnencovi vlády pre vedomostnú ekonomiku Martinovi 
Brunckovi. Osobitne poďakoval predstaviteľom rád programov a rady MVTS, najmä za 
zhodnotenie programov, ako aj činnosť v programových radách. 
 
Následne pokračovalo riadne zasadnutie predsedníctva. 

 
 
5. Schválenie záznamu z 18. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam zo 18. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

6. Hodnotiaci proces žiadostí predložených v rámci verejných výziev APVV 
Predsedníctvo agentúry sa opätovne zaoberalo riešením problematiky skvalitnenia 
hodnotiaceho procesu projektov. Rozhodlo o poverení riaditeľky agentúry prípravou 
návrhu na modifikáciu hodnotiaceho procesu. Riaditeľka informovala predsedníctvo 
o zriadení pracovnej skupiny za týmto účelom. 
Predsedníctvo požiadalo o predloženie návrhu predsedníctvu agentúry do 20. 4. 2011. 
Modifikácia hodnotiaceho procesu bude implementovaná v rámci zákonných možností už 
v pripravovanej všeobecnej výzve VV2011. 
 
Predsedníctvo sa zaoberalo aj možnosťami zníženia administratívnej záťaže žiadateľov pri 
predkladaní projektov APVV. V zmysle zákona 172/2005 §18 ods. 2 písm. f) v znení 
neskorších predpisov je žiadateľ povinný preukázať agentúre v každej žiadosti osvedčenie 
o spôsobilosti žiadateľa a všetkých spolupríjemcov v projekte vykonávať výskum a vývoj, a 
to podľa §26a ods.11 alebo 12.  V prípade inštitúcií typu univerzita alebo SAV sa jedná o 
desiatky predložených žiadostí, v ktorých sa nachádza identické osvedčenie žiadateľa. 
Na druhej strane však MŠVVaŠ SR zverejňuje na svojich webových stránkach 
aktualizovaný zoznam organizácií, ktorým boli v zmysle § 26a zákona 172/2005 Z. z. o 
organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona c.575/2001 Z. z. o 
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov vydané osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. 
V snahe o riešenie situácie ohľadom predkladania týchto osvedčení v každom projekte 
APVV poverilo predsedníctvo riaditeľku agentúry o vyžiadanie písomného usmernenia 
Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR  ohľadom spôsobu dodržania zákonom stanovených 
postupov vo veci preukazovania osvedčenia o spôsobilosti v  zmysle zákona 172/2005 
§18 ods. 2 pism f) v znení neskorších predpisov v projektoch APVV.    
 
 

7. Príprava nových programov APVV na roky 2011-2015 
Predsedníctvo opätovne ocenilo prípravu dokumentov, v ktorých rady programov 
vyhodnotili jednotlivé grantové schémy. Vyslovilo presvedčenie o význame a dôležitosti, 
podobných grantových schém. Všetky tieto aktivity sú však podmienené tvorbou 
dostatočnej finančnej alokácie pre rozpočet APVV zo strany MŠVVaŠ SR. Na základe 
toho požiadalo predsedníctvo riaditeľku agentúry o predloženie rámcového návrhu 
finančných alokácii pre roky 2012-2014  pre bežiace a plánované aktivity APVV, kde budú 
zahrnuté odhady finančných prostriedkov pre aj pre nové programy, obdobne tým, ktoré v 
roku 2010 skončili. 
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8. Rôzne 
 
� v súvislosti s personálnymi zmenami na pozícii generálneho riaditeľa Sekcie vedy 

a techniky MŠVVaŠ SR  a za účelom efektívnej spolupráce s ministerstvom, 
predsedníctvo schválilo uznesenie, že poverená generálna riaditeľka RNDr. Marta 
Cimbáková bude prizývaná na rokovania predsedníctva  

� najbližšie zasadnutia predsedníctva budú 2. 5. a 16. 5. o 13.00 h v agentúre. 
 
 
9. Záver 

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

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 
UZN1 PAPVV schválilo záznam zo 18. zasadnutia predsedníctva APVV 

 

UZN2 PAPVV vzalo na vedomie vyhodnotenie programov APVV prezentované 

predstaviteľmi rád programov  

 

UZN3 PAPVV poverilo riaditeľku agentúry prípravou návrhu na modifikáciu hodnotiaceho 

procesu 

 

UZN4 PAPVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľky agentúry o zriadení pracovnej 

skupiny na prípravu  návrhu na modifikáciu hodnotiaceho procesu 

 

UZN5 PAPVV poverilo riaditeľku predložiť predsedníctvu agentúry do 20. 4. 2011 návrh na 

modifikáciu hodnotiaceho procesu vypracovaný pracovnou skupinou  

 

UZN6 PAPVV poverilo riaditeľku agentúry o vyžiadanie písomného usmernenia Sekcie 

vedy a techniky MŠVVaŠ SR  ohľadom spôsobu dodržania zákonom stanovených 

postupov vo veci preukazovania osvedčenia o spôsobilosti v  zmysle zákona 

172/2005 §18 ods. 2 pism f) v znení neskorších predpisov v projektoch APVV    

 

UZN7 PAPVV požiadalo riaditeľku agentúry o predloženie rámcového návrhu finančných 

alokácii pre roky 2012-2014  pre bežiace a plánované aktivity APVV, kde budú 

zahrnuté odhady finančných prostriedkov pre aj pre nové programy, obdobne tým, 

ktoré v roku 2010 skončili 

 

UZN8 PAPVV rozhodlo, že poverená generálna riaditeľka RNDr. Marta Cimbáková bude 

prizývaná na rokovania predsedníctva  

 

V Bratislave 4. 4. 2011 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil:  Ján Sedlák 


