
  

 
 

Záznam z 23. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 25. 7. 2011 
 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

 
Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV RNDr. Ján Sedlák, DrSc. Predsedníctvo 
odsúhlasilo program 23. zasadnutia. 
  
 

2. Schválenie záznamu z 22. zasadnutia predsedníctva agentúry 
 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 22. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

3. Kontrola uznesení predsedníctva agentúry z 22. zasadnutia: 

 

- všetky uznesenia boli splnené   
 
 
4. Schválenie nových programov agentúry 

 
Predsedníctvo agentúry dokončilo prípravu návrhu troch nových programov agentúry do 
finálneho znenia. 
Sú to tieto programy agentúry: 
• Program budovania personálnej infraštruktúry výskumu a vývoja na Slovensku (Ľudský 

potenciál)  
• Program podpory výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch – II 
• Program pre podporu popularizácie vedy a techniky  
 
Predsedníctvo agentúry schválilo finálne znenie návrhu týchto programov a poverilo 
riaditeľku agentúry, aby predložila návrh týchto programov ministrovi školstva, vedy, 
výskumu a športu.      
 

 
5. Príprava hodnotiacich kritérií pre všeobecnú výzvu VV2011 

 
Predsedníctvo diskutovalo o návrhu hodnotiacich kritérií, ktoré predložili odborové rady 
agentúry. Nové hodnotiace kritériá sú súčasťou modifikovaného hodnotiaceho procesu 
projektov APVV. Nový systém hodnotenia má za cieľ skvalitniť a zobjektívniť výber 
projektov na financovanie formou grantu agentúry. 
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S ohľadom na to, že bolo potrebné upresniť a jednoznačnejšie špecifikovať jednotlivé 
kritériá pre základný výskum, ako aj aplikovaný výskum a vývoj, predsedníctvo sa 
rozhodlo, že pracovná skupina v zložení: RNDr, M. Cimbáková, RNDr. J. Sedlák, DrSc. a 
Prof. Ing. J. Vičan, CSc. dopracuje návrh kritérií v termíne do 29. 7. 2011. Následne 
predsedníctvo bude o hodnotiacich kritériách hlasovať elektronicky. 
 
 

6. Rokovanie o podkladoch k VV2011 
 
V súvislosti s pripravovanou výzvou VV2011 predsedníctvo agentúry dohodlo ďalší postup 
prípravy dokumentov pre vyhlásenie verejnej výzvy VV 2011. 
Pracovná skupina v zložení: RNDr. M. Cimbáková, RNDr. J. Sedlák, DrSc. a Prof. Ing. J. 
Vičan, CSc. pripraví základný návrh dokumentu Úplné znenie výzvy a štruktúru 
dokumentu pre predloženie Vecného zámeru projektu v kontexte nových hodnotiacich 
kritérií. 
Predsedníctvo agentúry následne schváli kompletnú dokumentáciu pre vyhlásenie 
všeobecnej výzvy VV 2011 na zasadnutí dňa 5. 9. 2011. 

 
 
7. Rôzne 

 
Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo podnetom rektora Technickej univerzity vo Zvolene 
ohľadom akceptácie časopisov v oblasti drevárskych vied pre účely hodnotenia riešiteľov 
projektov APVV. Predsedníctvo konštatovalo, že pri posudzovaní publikačných aktivít 
riešiteľov projektov nezávislými posudzovateľmi alebo odbornými orgánmi APVV je kvalita 
časopisu, vyjadrená impakt faktorom, jedným z parametrov hodnotenia, popri nemenej 
dôležitom parametre akým je citovanosť publikovaných prác riešiteľov. Ak existuje 
objektívny údaj o citovanosti prác daných časopisov vo verejne dostupných databázach, 
nie je dôvod neuvádzať tieto hodnoty. 
Predsedníctvo agentúry vzalo list na vedomie. 

 
 
8. Záver 

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

 
 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 
 

UZN1 PAPVV schválilo záznam z 23. zasadnutia predsedníctva APVV 

 

UZN2 PAPVV schválilo finálne znenie návrhu programov:  

• Program budovania personálnej infraštruktúry výskumu a vývoja na 

Slovensku (Ľudský  potenciál)  

• Program podpory výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch – II 

• Program pre podporu popularizácie vedy a techniky . 

Poverilo riaditeľku agentúry, aby predložila návrh týchto programov ministrovi 

školstva, vedy, výskumu a športu  v zmysle zákona 172/2005 §13 ods. 4 v 

platnom znení.   
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UZN3 PAPVV rozhodlo, že pracovná skupina v zložení: RNDr. M. Cimbáková, RNDr. 

J. Sedlák, DrSc. a Prof. Ing. J. Vičan, CSc. dopracuje návrh kritérií v termíne do 

29. 7. 2011 a následne bude predsedníctvo hlasovať o návrhu hodnotiacich 

kritérií hlasovať elektronicky. 

 

UZN4 PAPVV vzalo na vedomie postup prípravy dokumentácie pre vyhlásenie 

všeobecnej výzvy VV 2011. 

 

UZN5 PAPVV vzalo na vedomie list rektora TU Zvolen ohľadom akceptácie časopisov 

v oblasti drevárskych vied pre účely hodnotenia riešiteľov projektov APVV. 

 

V Bratislave 25. 7. 2011 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil:  Ján Sedlák 


