
  

 
 

Záznam z 20. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 2. 5. 2011 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV, RNDr. Ján Sedlák, DrSc. Predsedníctvo 
odsúhlasilo program 20. zasadnutia. 
  

2. Schválenie záznamu z 19. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam zo 19. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

3. Kontrola uznesení predsedníctva agentúry z 19. zasadnutia: 
     
UZN 3-5  

- splnené, na rokovanie predsedníctva dňa 2. 5. 2011 bol predložený návrh 
modifikovaného hodnotiaceho procesu vypracovaný pracovnou skupinou pod 
vedením prof. P. Šajgalíka, DrSc. 

 
 UZN 6  

- splnené, na rokovanie predsedníctva dňa 2. 5. 2011 bol predložený list zo 
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    

 
 UZN 7  
- splnené, na rokovanie predsedníctva dňa 2. 5. 2011 bol predložený návrh 
finančných alokácií pre roky 2012-2014  pre bežiace a plánované aktivity APVV.  

 
 
4. Informácia o stretnutí predsedu a riaditeľky APVV s ministrom školstva, vedy, 

výskumu  a športu SR  
Predseda agentúry informoval predsedníctvo agentúry o stretnutí predsedu a riaditeľky 
APVV s ministrom školstva, vedy, výskumu  a športu SR. Na stretnutí bol prítomný aj 
poradca ministra doc. P. Mederly.  
Hlavné témy rokovania boli: 

- Hodnotiaci proces projektov APVV – jeho kvalita, etické aspekty, možnosti 
modifikácie súčasného systému hodnotenia 

- Financovanie APVV – ministrovi bol predložený návrh rozpočtu na roky 
2012-2014 

- Nové programy APVV – s ohľadom na ukončenie platnosti grantových 
schém programov agentúry a vykonanie ich zhodnotenia agentúra predloží 
do vlády SR návrh nových programov v súlade s plnením Programového 
vyhlásenia vlády 

 



2/4 
 

 
5. Hodnotiaci proces APVV a vypísanie novej všeobecnej výzvy VV2011  

Predsedníctvo sa zaoberalo návrhom modifikovaného procesu hodnotenia projektov 
APVV, ktoré vypracovala pracovná skupina pod vedením prof. P. Šajgalíka, DrSc. 
Hlavnými cieľmi hodnotenia sú: 
• Zvýšiť dôveru vedeckej a odbornej komunity k procesu hodnotenia projektov 
• Zvýšiť objektivitu a transparentnosť hodnotenia projektov 
• Zvýšiť zainteresovanosť členov rád agentúry a pracovných skupín v procese 

hodnotenia projektov  
• Zvýšiť zodpovednosť členov pracovných skupín/rád agentúry za výber a stanovenie 

poradia projektov. 
 
Predsedníctvo následne diskutovalo k jednotlivým dokumentom a prijalo nasledovné 
rozhodnutia, že: 
 

- súhlasí so základnými princípmi modifikácie postupu hodnotiaceho procesu 
projektov APVV s tým, že žiada, aby bol daný postup spresnený 
a detailnejšie zdokumentovaný;   

- riaditeľka agentúry je poverená zabezpečením dopracovania tohto postupu; 
- následne dopracovaný návrh postupu hodnotenia bude predložený 

predsedníctvu agentúry na schválenie a ako pracovná verzia bude 
predložený ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR; 

 
Pre dopracovanie hodnotiacich kritérií boli z členov predsedníctva vytvorené 2 
pracovné skupiny: 

- hodnotiace kritériá pre základný výskum pripraví pracovná skupina 
v zložení: RNDr. J. Sedlák, DrSc,  prof. M. Kolárová, DrSc., RNDr. M. 
Cimbáková. 

- hodnotiace kritériá pre aplikovaný výskum a vývoj pripraví pracovná 
skupina v zložení:prof. J. Vičan, CSc., Ing. I. Gerek, PhD., Ing. Š. Boháček, 
PhD., RNDr. M. Cimbáková 

 
Príprava výzvy VV2011: 

- predsedníctvo sa uznieslo, že všeobecná výzva bude vyhlásená v druhej 
polovici roka - 1.  augusta 2011. 

 
Predsedníctvo sa zaoberalo aj možnosťami zníženia administratívnej záťaže žiadateľov pri 
predkladaní projektov APVV. Na základe návrhu generálnej riaditeľky RNDr. Cimbákovej 
ministerstvo dodá agentúre zoznam vydaných osvedčení pre organizácie o spôsobilosti 
vykonávať výskum a vývoj. Tento zoznam bude vystavený na webe agentúry a priebežne 
aktualizovaný. 
Predsedníctvo agentúry uvítalo možnosť nevyžadovať od žiadateľov úradne overené 
kópie osvedčení. Tento postup však kancelária agentúry bude môcť aplikovať po získaní 
legislatívneho výkladu znenia príslušných ustanovení zákona č. 172/2005 v platnom 
znení. 
 
 

6. Príprava nových programov APVV na roky 2011-2015 
Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo prípravou návrhov nových programov nakoľko: 

- skočila platnosť všetkých grantových schém v rámci programov agentúry, 
ktoré boli schválené vládou SR v rokoch 2006 a 2007; 

- je potrebné nadviazať na úspešné programy APVV, ktoré mali pozitívny 
ohlas vo výskumnej komunite; 

- je záväzné napĺňať úlohy vyplývajúce z programového vyhlásenia vlády pre 
APVV, ktoré by mali posilniť dôsledné uplatňovanie štátnej vednej politiky; 
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V úvode rokovania Ing. Š. Boháček, PhD. predložil predsedníctvu agentúry iniciatívny 
návrh nového programu na podporu aplikovaného výskumu v malých a stredných 
podnikoch, ktorý pripravilo vedenie Rady VMSP.   
  
Predsedníctvo sa po rozsiahlej diskusii rozhodlo, že pripraví návrh troch nových 
programov agentúry, a to: 
Program na podporu ľudských zdrojov vo vede 
Program na podporu aplikovaného výskumu v malých a stredných podnikoch 
Program na popularizáciu vedy v spoločnosti 
 
Za prípravu jednotlivých programov budú zodpovední nasledovní členovia predsedníctva: 
Program na podporu ľudských zdrojov vo vede: 
RNDr. J. Sedlák, DrSc,  prof. M. Kolárová, DrSc. 
Program na podporu aplikovaného výskumu v malých a stredných podnikoch: 
prof. J.Vičan, CSc., Ing. I. Gerek, PhD., Ing. Š. Boháček, PhD. 
Program na popularizáciu vedy v spoločnosti 
RNDr. M. Cimbáková 
 
 

7. Schválenie nominácie nových členov rád programov 
V zmysle uznesenia predsedníctva agentúry zo dňa 14. marca 2011 schválilo nominácie 
členov rád programov na základe ich prejavenia záujmu pracovať opätovne v týchto 
odborných orgánov. Poverilo riaditeľku agentúry predložením týchto návrhov 
predsedníctva ministrovi na vymenovanie členov rád programov. 
 
 

8. Rôzne 
� najbližšie zasadnutie predsedníctva bude 23. 5. 2011 o 13.00 h v agentúre. 

 
 
9. Záver 

Rokovanie predsedníctva ukončil podpredseda agentúry prof. Josef Vičan, CSc. 
a poďakoval prítomným za účasť.  
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Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 

UZN1 PAPVV schválilo záznam zo 19. zasadnutia predsedníctva APVV 

 

UZN2 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o stretnutí predsedu a riaditeľky agentúry 

s ministrom školstva, vedy, výskumu  a športu SR 

 

UZN3 PAPVV poverilo riaditeľku agentúry zabezpečením dopracovania modifikácie postupu 

hodnotiaceho procesu projektov APVV s tým, že bude následne predložený na 

schválenie predsedníctvu agentúry a zaslaný ministrovi školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 

 

UZN4 PAPVV rozhodlo, že hodnotiace kritériá pre základný výskum pripraví pracovná 

skupina v zložení: RNDr. J. Sedlák, DrSc,  prof. M. Kolárová, DrSc., RNDr. M. 

Cimbáková 

 

UZN5 PAPVV rozhodlo, že hodnotiace kritériá pre aplikovaný výskum a vývoj pripraví 

pracovná skupina v zložení: prof. J. Vičan, CSc., Ing. I. Gerek, PhD., Ing. Š. Boháček, 

PhD., RNDr. M. Cimbáková 

 

UZN6 PAPVV rozhodlo, že všeobecná výzva bude vyhlásená 1.  augusta 2011 

 

UZN7 PAPVV rozhodlo o príprave návrhu troch programov agentúry, a to:  

 Program na podporu ľudských zdrojov vo vede: 

Program na podporu aplikovaného výskumu v malých a stredných podnikoch 

Program na popularizáciu vedy v spoločnosti 

 

UZN8 PAPVV schválilo nominácie členov rád programov agentúry a poverilo riaditeľku 

agentúry predložením týchto návrhov predsedníctva ministrovi na vymenovanie členov 

rád programov. 

 

 

V Bratislave 2. 5. 2011 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil:  Ján Sedlák 


