
  

 
 

Záznam z 26. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 23. 1. 2012 
 
 
 
 
Prítomní: 
RNDr. Marta Cimbáková, prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Igor Gerek, PhD.,  
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.,  
doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., 
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Josef Vičan, CSc., 
RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. Ing. Jan Kudrna, CSc., Ing. Mgr. Martin Filko,  
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
Predsedníctvo odsúhlasilo program 26. zasadnutia. 
 
 

2. Schválenie záznamu z 25. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 25. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

3. Kontrola uznesení predsedníctva agentúry z 25. zasadnutia: 

- všetky uznesenia boli splnené 
 
 

4. Informácia o všeobecnej výzve VV2011 
Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo agentúry o súčasnom stave hodnotenia 
projektov výzvy VV2011. Kancelária agentúry ukončila technickú a formálnu kontrolu 
prijatých žiadosti. Všetkým žiadateľom, ktorí nesplnili technické a formálne kritériá boli 
vydané rozhodnutia o vyradení pre nesplnenie technických a formálnych podmienok 
v zmysle znenia verejnej výzvy VV2011. Všetky projekty, ktoré splnili technické a formálne 
kritériá postúpili do odborného hodnotenia v zmysle platného postupu hodnotenia pre 
VV2011. Riaditeľka informovala, že plánovaný rozpočet agentúry na rok 2012 bude zo 
strany ministerstva navýšený o 3,1 milióna €, čo predstavuje zabezpečenie čiastky 6 
miliónov Euro na financovanie prvého roka realizácie projektov VV 2011. Táto suma 
zodpovedá odhadu finančných nárokov projektov tak, aby sa pri stanovení počtu 
schválených projektov vychádzalo z ich celkového rozpočtu na celú dobu riešenia vo 
výške 33 miliónov €. 
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5. Personálne obsadenie v pracovných skupinách odborových rád 
V zmysle uznesenia predsedníctva agentúry UZN 5 zo dňa 23. 11. 2011 odborové rady 
pre prírodné, technické vedy navrhli doplnenie existujúcich pracovných skupín o ad hoc 
členov a spoločenské vedy navrhli vytvorenie ad hoc pracovných skupín (vrátane 
nominácie odborníkov za ich ad hoc členov). Mandát ad hoc pracovných skupín ako aj ad 
hoc členov doplnených do pracovných skupín sa bude viazať len na obdobie hodnotenia 
výzvy VV2011. 
Návrh Rady pre prírodné vedy: 
Doplnenie pracovnej skupiny PS2: 
Prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc., JLF UK Bratislava 
Prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc, FCHPT STU Bratislava 
 
Doplnenie pracovnej skupiny PS4: 
Prof. RNDr. Peter Fodoročko, CSc., UPJŠ Košice 
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., Virologický ústav SAV Bratislava 
 
Predsedníctvo hlasovalo jednotlivo o predložených návrhoch a všetkých navrhnutých ad 
hoc členov pracovných skupín PS2 a PS4 Rady pre prírodné vedy schválilo. 
 
Návrh Rady pre technické vedy: 
Doplnenie pracovnej skupiny PS2: 
Ing. Ladislav Vargovčík, ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. 
Prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD., Strojnícka fakulta TU Košice 
 
Predsedníctvo hlasovalo jednotlivo o predložených návrhoch a všetkých navrhnutých ad 
hoc členov pracovnej skupiny PS2 Rady pre technické vedy schválilo. 
 
O návrhu rad pre spoločenské vedy na vytvorenie ad hoc pracovných skupín, ako aj o ich 
zložení hlasovalo predsedníctvo elektronicky v dňoch 22. 12. 2011 - 2. 1. 2012. 
Ad hoc pracovné skupiny pre spoločenské vedy budú pracovať v zložení: 
 
Pracovná skupina 1 - pre ekonomické  a právne vedy:  
prof. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik – predseda PS 
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. – podpredseda PS 
prof. Ing. Ján Lisý, PhD. 
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. 
Ing. Gabriel Petöcz 
doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc., UK Bratislava 
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD., Žilinská univerzita v Žiline 
doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., UK Bratislava 
JUDr. Mária Kolaříková, CSc. 
JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav štátu a práva SAV, Bratislava 
 
Pracovná skupina 2 pre ostatné spoločenské vedy: 
doc. RNDr. Juraj  Vantuch, CSc. – predseda PS 
PhDr. Michal Vašečka, PhD. – podpredseda PS 
prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc. 
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. 
prof. Ing. Milan Sopóci, PhD. 
 
 

6. Podnety a informácie z rád agentúry 
Predseda agentúry informoval predsedníctvo o liste Ing. Jozefa Šestáka, CSC., predsedu 
Rady programu VMSP ohľadom návrhu nového programu VMSP a zaradenia výzvy 
VMSP do úloh 1. polroku 2012. Predsedníctvo agentúry vzalo list na vedomie 
s konštatovaním, že schválenie nových programov vládou SR na roky 2012 - 2015 
považovalo za jednu zo svojich priorít. Opätovne bolo zdôraznené, že predsedníctvo 
pripravilo tri nové programy, ktoré boli vo finálnom znení predložené dňa 2. 8. 2011 na 
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MŠVVaŠ SR. Tým boli naplnené podmienky pre schválenie vo vláde SR a následnú 
realizáciu tak, ako v prípade programu VMSP je uvedené v znení Úlohy 11.2.1 Akčného 
plánu plnenia Stratégie Fénix 1. 
Vzhľadom na návrh rozpočtu agentúry na rok 2012 predsedníctvo agentúry konštatuje, že 
prijaté úsporné opatrenia vlády SR neumožňujú otvoriť výzvy na programy agentúry tak, 
aby sa s financovaním projektov začalo ešte v roku 2012, nakoľko žiaden z podaných 
programov nemá požadované finančné krytie pre rok 2012. 
Predsedníctvo poverilo predsedu zaslaním odpovede na predmetný list, v ktorom budú 
popísané uvedené skutočnosti. 
 
 

7. Členské poplatky APVV v ESF a SE 
Predseda agentúry Dr. Sedlák oboznámil predsedníctvo s postupom kreovania 
nástupníckej organizácie Európskej nadácie pre vedu (ESF), ktorá nesie názov Science 
Europe (SE). Na základe dokumentov zo SE a ESF v priebehu nasledujúcich rokov dôjde 
k postupnému ukončeniu činnosti ESF. Z toho vyplýva aj výpočet členských poplatkov do 
SE a ESF pre APVV na rok 2012, ktoré sú navzájom podmienené. 
Predsedníctvo vzalo na vedomie uvedené informácie s tým, že je potrebné vyžiadať zo SE 
právne relevantné dokumenty, ktoré budú legitimizovať členstvo APVV v SE. 
 
 

8. Príprava novej všeobecnej výzvy VV2012 
Predsedníctvo agentúry na podnet Prof. Ing. Viktora Smieška, PhD. začalo diskusiu 
o príprave novej všeobecnej výzvy VV2012. Diskutovalo najmä o vhodnom časovom 
harmonograme a ďalších náležitostiach potrebných pre vyhlásenie VV2012. 
Záverom diskusie hlasovaním schválilo uznesenie, v ktorom konštatovalo začiatok 
prípravy všeobecnej výzvy VV2012 a vznesenie požiadavky na odborové rady o prípravu 
podkladov pre vyhlásenie VV2012 v termíne do 20. 2. 2012. Predsedníctvo bude o týchto 
návrhoch rokovať na zasadnutí dňa 27. 2. 2012. 
Predseda agentúry bol poverený, aby sa s predmetnou požiadavkou obrátil na všetkých 
predsedov rád odborných orgánov.  
 
 

9. Rôzne 
Na základe požiadavky Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR prerokovalo predsedníctvo 
agentúry Materiál „Návrh systému na meranie kvality a kvantity výsledkov dosiahnutých 
v rámci riešenia projektov výskumu a vývoja a vybudovanie Informačno–analytického 
systému zisťovania duplicít projektov výskumu a vývoja v SR“, ktorý bol prerokovaný na 
porade vedenia ministerstva 1. 12. 2011. Predmetom materiálu je návrh systému na 
meranie kvality a kvantity výsledkov dosiahnutých v rámci riešenia projektov výskumu a 
vývoja a vybudovanie informačno–analytického systému zisťovania duplicít projektov 
výskumu a vývoja v SR, ktorý má zabezpečiť vytvorenie prostredia pre efektívnu podporu 
projektov VaV. V materiáli je uvedený návrh štruktúry merateľných ukazovateľov 
efektívnosti projektov VaV. Analyzované sú možnosti a podmienky použitia IS ANTIPLAG, 
ktorý je používaný pre monitorovanie plagiátorstva a porušovania autorských práv pri 
tvorbe záverečných prác pre riešenie úlohy IS duplicít projektov VaV. Predsedníctvo 
agentúry vyslovilo súhlas s predloženým materiálom ministerstva. 
 
Generálna riaditeľka Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR informovala predsedníctvo 
agentúry o hlavných aspektoch a ideách pripravovaného 8. RP s označením Horizont 
2020. 
 
 

10. 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 z 25. zasadnutia predsedníctva APVV. 

 

UZN2 PAPVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľky o súčasnom stave hodnotenia 

projektov výzvy VV2011 ako aj o zabezpečení sumy 6 miliónov € v rozpočte 

agentúry na rok 2012, ktorá je určená na financovanie prvého roka realizácie 

projektov VV 2012 za podmienky maximálnej výšky rozpočtov projektov na celú 

dobu riešenia projektov 33 miliónov €. 

 

UZN3 PAPVV schválilo návrhy na doplnenie existujúcich pracovných skupín rád pre 

prírodné a technické vedy a schválilo návrhy na vytvorenie a personálne 

obsadenie ad hoc pracovných skupín rady pre spoločenské vedy 

 

UZN4 PAPVV vzalo na vedomie list Ing. Jozefa Šestáka, CSC., predsedu Rady 

programu VMSP ohľadom návrhu nového programu VMSP a poverilo predsedu 

agentúry zaslaním odpovede na list  

 

UZN5 PAPVV vzalo na vedomie informácie o kreovaní organizácie Science Europe, 

s tým, že je potrebné vyžiadať zo SE právne relevantné dokumenty, ktoré budú 

legitimizovať členstvo APVV v SE  

 

UZN6 PAPVV schválilo začiatok prípravy všeobecnej výzvy VV2012 a súčasne 

požiadalo odborové rady o zaslanie podkladov pre vyhlásenie VV2012 

v termíne do 20. 2. 2012. Predseda agentúry bol poverený, aby sa predmetnou 

požiadavkou sa obrátil na všetkých predsedov rád odborných orgánov 

 

UZN7 PAPVV vyslovilo súhlas s predloženým materiálom ministerstva „Návrh 

systému na meranie kvality a kvantity výsledkov dosiahnutých v rámci riešenia 

projektov výskumu a vývoja a vybudovanie Informačno–analytického systému 

zisťovania duplicít projektov výskumu a vývoja v SR“ 

 
UZN8 PAPVV vzalo na vedomie informácie o pripravovanom 8. RP s označením 

Horizont 2020 
 

 

 

V  Bratislave 23. 1. 2012. 

 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 

 
Schválil: Ján Sedlák 


