
  

 
 

Záznam z 22. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 6. 6. 2011 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV RNDr. Ján Sedlák, DrSc. Predsedníctvo 
odsúhlasilo program 22. zasadnutia. 
  

2. Schválenie záznamu z 21. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 21. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

3. Kontrola uznesení predsedníctva agentúry z 21. zasadnutia: 
     

- všetky uznesenia boli splnené   
 
 
4. Príprava nových programov agentúry 
 

Predseda agentúry Ján Sedlák prezentoval návrh programu Ľudský potenciál. Vo svojom 
vystúpení predstavil hlavné špecifiká a podmienky pre tento program. Uviedol najmä 
hlavné zámery takto koncipovaného programu.  Diskusia členov predsedníctva smerovala 
najmä k finančným aspektom programu, definovaním členom riešiteľského kolektívu, osôb 
zodpovedných za projekt v žiadateľskej inštitúcii a pod. 
 
Na základe toho, že diskusia poukázala na niekoľko problémových častí návrhu, 
predsedníctvo agentúry vzalo návrh programu na vedomie s tým, že výhrady 
a pripomienky budú zapracované do znenia programu. Následne bude návrh programu 
opätovne zaslaný predsedníctvu agentúry. 

 
Predsedníctvo agentúry sa opätovne zaoberalo aj návrhom Programu na podporu 
výskumu v malých a stredných podnikoch. Problematickými sa javili najmä otázku 
súvisiace v vykonaním nezávislého auditu na časť súkromných finančných prostriedkov 
poskytovaných v zmysle schémy štátnej pomoci. Hlavné argumenty k tejto otázke uviedol 
Ing. Boháček. Následne bude znenie programu preformulované.  
Predsedníctvo schválilo program s pripomienkami. 

 
 
5. Príprava výzvy VV2011 

 
Predseda agentúry a riaditeľka agentúry komentovali možnosti vyhlásenia novej 
všeobecnej výzvy. Hlavnou podmienkou pre realizáciu tejto výzvy sa javí dostatočné 
finančné krytie. Tieto otázky však ešte nie sú z pohľadu tvorby rozpočtu ministerstva, ako 
aj rozpočtu APVV, ktorý je jeho súčasťou, uzavreté. 
V prípade zabezpečenia dostatočného financovania výzvy VV2011 agentúry pristúpi 
k príprave vyhlásenia výzvy VV2011. 
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6. Príprava stretnutie členov rád a pracovných skupín v súvislosti s navrhovanou 

zmenou hodnotenia projektov všeobecnej výzvy 
 
V súvislosti s pripravovanou výzvou VV2011 a zároveň s návrhom modifikácie 
hodnotiaceho procesu sa predsedníctvo APVVV rozhodlo uskutočniť seminár 
s predstaviteľmi odborových rád a príslušných pracovných skupín s cieľom ich 
oboznámenia s hlavnými črtami modifikovaného postupu hodnotenia. 
 
Zároveň predsedníctvo agentúry, aj v kontexte kompetencie rady agentúry navrhovať 
kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektov, očakáva od týchto 
odborných orgánov  podnety a pripomienky k hodnotiacim kritériám pre VV2011. 
Termín pripomienkového konania bude spresnený na uvedenom seminári, ktorý sa 
uskutoční dňa 16. 6. 2011 o 9,30 h na Ústave experimentálnej onkológie SAV v Bratislave. 
 
 

7. Nový postup pri elektronickom podávaní posudkov. 
 
Riaditeľka agentúry prezentovala analýzu podávania posudkov na projekty v súčasnom 
období. Posudky sa podávajú elektronicky prostredníctvom informačného systému APVV 
a následne zasielajú klasickou poštou s podpisom posudzovateľa.  
Analýza elektronického podávania posudkov poukázala, že podávanie posudkov výlučne 
elektronickým spôsobom v rámci on-line systému APVV je jednoznačne poistené proti 
zásahu tretej osoby do posudku vypracovaného oponentom. Prístup k posudku má len 
oponent cez jedinečné heslo a každá zmena v posudku je jednoznačne evidovaná a teda 
identifikovateľná. Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže oponentov (čo je zrejmé 
predovšetkým u zahraničných oponentov) sa javí podávanie posudkov výlučne 
elektronickou formou optimálnym riešením. 
Na základe toho predložila predsedníctvu agentúry návrh na schválenie postupu, že 
posudky na projekty APVV sa budú podávať výhradne elektronicky, budú autorizované 
v informačnom systéme APVV a zruší sa dodatočné zasielanie posudkov v tlačenej 
podpísanej forme. 
Predsedníctvo agentúry schválilo postup výlučne elektronického podávania posudkov do 
APVV. 
 

 
8. Rôzne 

– riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo agentúry o príprave výročnej konferencie 
APVV, ktoré sa bude konať dňa 27. 6. 2011 v Historickej budove NR SR v Bratislave. 

 
9. 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 21. zasadnutia predsedníctva APVV 

 

UZN2 PAPVV vzalo návrh programu Ľudský potenciál na vedomie s tým, že výhrady 

a pripomienky budú zapracované do znenia programu. Následne bude návrh 

programu opätovne zaslaný predsedníctvu agentúry 

 

UZN3 PAPVV schválilo návrh programu Podpora výskumu a vývoja v malých a 

stredných podnikoch s pripomienkami 

 

UZN4 APVV schválilo návrh programu Popularizácia vedy v spoločnosti s 

pripomienkami, ktoré budú zapracované, za podmienky, že v rámci novelizácie 

zákona 172/2005 v platnom znení bude potrebné rozšíriť kompetencie APVV 

pre oblasť popularizácie vedy 

 

UZN5 PAPVV rozhodlo uskutočniť seminár s predstaviteľmi odborových rád a 

príslušných pracovných skupín s cieľom oboznámenia s hlavnými črtami 

modifikovaného postupu hodnotenia dňa 16. 6. 2011 

 

UZN6 PAPVV agentúry schválilo postup výlučne elektronického podávania posudkov 

do APVV 

 

 

 

V Bratislave 6. 6. 2011 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil:  Ján Sedlák 


