
  

 
 

Záznam z 24. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 5. 9. 2011 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Igor Gerek, PhD., 
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.,  
doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD.,  RNDr. Ján Sedlák, DrSc.,  
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
RNDr. Marta Cimbáková, Ing. Mgr. Martin Filko, prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.,  
prof. Ing. Josef Vičan, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV RNDr. Ján Sedlák, DrSc. Predsedníctvo 
odsúhlasilo program 24. zasadnutia. 
  
 

2. Schválenie záznamu z 23. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 23. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

3. Kontrola uznesení predsedníctva agentúry z 23. zasadnutia: 

- všetky uznesenia boli splnené   
 
 
4. Schválenie všeobecnej výzvy VV 2011 

Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo kompletnou dokumentáciu potrebnou na vyhlásenie 
novej všeobecnej výzvy. Dokumentáciou tvoria nasledovné časti: 
Úplné znenie verejnej výzvy a neoddeliteľnou súčasťou verejnej výzvy sú nasledovné 
prílohy: 
Príloha 1: Technické a formálne podmienky  
Príloha 2: Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá 
Príloha 3: Metodický pokyn na predkladanie žiadostí 
Príloha 4: Zásady tvorby rozpočtu  
Príloha 5: Vzor žiadosti pre základný výskum 
                 (formulár žiadosti, vecný zámer SK a EN a vyhlásenie riešiteľa) 
Príloha 6: Vzor žiadosti pre aplikovaný výskum a vývoj  
                 (formulár žiadosti, vecný zámer SK a EN a vyhlásenie riešiteľa) 
Príloha 7: Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí na riešenie projektov. 
 
Predsedníctvo schválilo niekoľko zmien znenia všeobecnej výzvy v porovnaní so 
všeobecnou výzvou VV2010. V nadväznosti sa znenie Programového vyhlásenia vlády 
SR, ktoré hovorí „Vláda SR bude zvyšovať podiel súťažného financovania vedy vrátane 
súťažného financovania v oblasti miezd“, schválilo predsedníctvo agentúry zrušenie limitu 
na maximálnu hranicu hodinovej mzdy a OON na 7 € na jedného zamestnanca. 
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V snahe podporiť medzinárodné aspekty výskumných aktivít zrušilo predsedníctvo aj limit 
na maximálna výšku nákladov na cestovné náhrady  (30% z celkových priamych nákladov 
požadovaných od APVV). 
V rámci technických a formálnych podmienok výzvy predsedníctvo schválilo zmenu 
spôsobu predkladania osvedčení o spôsobilosti vykonávať výskum. 
Predsedníctvo agentúry schválilo znenie všeobecnej výzvy VV 2011 v dokumentoch: 

� Úplné znenie verejnej výzvy 
� Technické a formálne podmienky  
� Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá 
� Štruktúru dokumentu vecný zámer projektu pre základný výskum a pre aplikovaný 

výskum a vývoj. 
Predsedníctvo agentúry poverilo kanceláriu agentúry vypracovaním dokumentov 
všeobecnej výzvy VV2011: 

� Zásady tvorby rozpočtu  
� Vzor žiadosti pre základný výskum 
� Vzor žiadosti pre aplikovaný výskum a vývoj  
� Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí na riešenie projektov. 

 
 

5. Nové programy APVV 
   Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR požiadala APVV o prepracovanie a zjednotenie 
štruktúry dokumentov všetkých troch programov APVV, ktoré sa pripravujú na 
medzirezortné pripomienkové konanie a budú následne predložené na rokovanie vlády 
SR. 
Predsedníctvo agentúry akceptovalo túto požiadavku, pričom poverilo kanceláriu APVV, 
aby v spolupráci s autormi programov upravila a zjednotila štruktúru týchto dokumentov: 
• 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 uznesenie, že znenie programov v upravenej štruktúre 
schváli elektronických hlasovaním. 
 
 

6. Grantová schéma EUREKA 
Riaditeľka agentúry dr. Šuchová spolu s predstaviteľom SR v programe EUREKA 
a zároveň členom predsedníctva agentúry Ing. Boháčkom predstavili možnosti podpory 
grantovej schémy EUREKA formou národného financovania prostredníctvo APVV. 
Ako uviedol Ing. Boháček EUREKA, trhovoorientovaný výskum je silno motivačným 
aspektom pre výskumné inštitúcie na Slovensku a preto je dôležité nájsť mechanizmus 
podpory týchto medzinárodných projektov. 
Predsedníctvo agentúry vzalo informácie o programe EUREKA na vedomie. Poverilo 
Radu pre MVTS, aby predložila návrhy na vyhlásenie výzvy na podporu projektov 
EUREKA, vrátane hodnotiacich kritérií.   

 
 
7. Nominácia členov odborových rád pre lekárske, pôdohospodárske a technické vedy 

z dôvodu ukončenia funkčného obdobia. 
Predsedníctvo agentúry schválilo možnosť renominácie členov, ktorých končí 1. funkčné 
obdobie. 
Návrhy na členov uvedených odborových rád bude schvaľovať elektronicky. 
 
 

8. Rôzne 
 - predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. informoval predsedníctvo o tom, že 
európske organizácie EUROHORCS a ESF, ktorých je APVV členom a predseda agentúry 
najvyšším zástupcom v ich orgánoch, sa zlučujú do novej inštitúcie Science Europe 
a bude potrebné rozhodnúť, či APVV bude členom tejto novovytvorenej organizácie. 
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9. 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 Predsedníctvo agentúry schválilo znenie všeobecnej výzvy VV 2011 v 

dokumentoch: 

� Úplné znenie verejnej výzvy 

� Technické a formálne podmienky  

� Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá 

� Štruktúru dokumentu vecný zámer projektu pre základný výskum a pre 

aplikovaný výskum a vývoj. 

 

UZN3 PAPVV Predsedníctvo agentúry poverilo kanceláriu agentúry vypracovaním 

dokumentov všeobecnej výzvy VV2011: 

����  Zásady tvorby rozpočtu  

����  Vzor žiadosti pre základný výskum 

����  Vzor žiadosti pre aplikovaný výskum a vývoj  

����  Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí na riešenie 

projektov. 

 

UZN4 PAPVV schválilo, že upraví a zjednotí znenie programov na základe 

požiadavky Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR. Upravenú štruktúru 

dokumentov schváli elektronických hlasovaním. 

 

UZN5 PAPVV vzalo na vedomie informácie o programe EUREKA na vedomie. 

Poverilo Radu pre MVTS, aby predložila návrhy na vyhlásenie výzvy na 

podporu projektov EUREKA, vrátane hodnotiacich kritérií.   

 

UZN6 PAPVV schválilo elektronické hlasovanie o návrhoch pre členov rád pre 

lekárske, pôdohospodárske a technické vedy. 

 

 

 

V  Bratislave 5. 9. 2011 

 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil:  Ján Sedlák 


