
  

 
 

Záznam z 27. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 27. 2. 2012 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., RNDr. Marta Cimbáková, prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., 
Ing. Igor Gerek, PhD., doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., 
prof. Ing. Jan Kudrna, CSc., 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. Mgr. Martin Filko, prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
Predsedníctvo odsúhlasilo program 27. zasadnutia. 
 
 

2. Schválenie záznamu z 26. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 26. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

3. Kontrola uznesení predsedníctva agentúry z 26. zasadnutia: 

- všetky uznesenia boli splnené 
 
 

4. Vyhodnotenie PHÚ 2011  
Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo agentúry o plnení plánu hlavných úloh 
agentúry, ktoré boli  predsedníctvom schválené pre rok 2011. Konštatovala, že agentúra 
splnila všetky úlohy, z ktorých najvýznamnejšie boli: 
- vyhlásenie všeobecnej výzvy na predkladanie projektov v jednotlivých skupinách 

odborov vedy a techniky (VV2011) so začiatkom financovania v roku 2012,  
- vyhlásenie otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7RP 

(DO7RP),  
- vyhlasovanie výziev na podporu účasti slovenských subjektov v medzinárodných 

projektoch a podporu bilaterálnej spolupráce na základe medzištátnych dohôd. 
Dôležitou úlohou agentúry bolo vypracovanie návrhu nových programov APVV. 
Predsedníctvo APVV spracovalo a na svojom zasadnutí dňa 25. 7. 2011 schválilo návrhy 
týchto programov: 
- Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch – II na roky 2012 – 2016 
- Program budovania personálnej infraštruktúry výskumu a vývoja na Slovensku (ľudský 

potenciál) na roky 2012 – 2016 
- Program pre podporu popularizácie vedy a techniky na roky 2012 – 2016 
Návrhy nových programov boli dňa 2. 8. 2011 predložené ministrovi školstva na 
schválenie vládou SR.  
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Agentúra ďalej spolupracovala so Sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR pri aktualizácii 
dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky – Stratégie Fénix, najmä pri 
zostavovaní Akčného plánu 1.  
Agentúra uskutočnila analýzu hodnotiaceho procesu s cieľom skvalitniť systém hodnotenia 
a financovania projektov a zvýšiť objektivitu hodnotiaceho procesu. V rámci tejto analýzy 
boli vypracované nové hodnotiace kritéria pre základný a aplikovaný výskum a 
modifikovaný postup hodnotiaceho procesu projektov.  
 
Predsedníctvo agentúry vzalo informáciu o plnení Plánu hlavných úloh za rok 2011 na 
vedomie. 
 
 

5. Koncepcia a plán hlavných činností APVV na rok 2012 
V zmysle zákona 172/2005 v platnom znení riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu 
agentúry návrh Koncepcie a plánu hlavných činností APVV na rok 2012. 
Pri príprave koncepcie a stanovovaní hlavných činností a úloh sa vychádzalo z finančného 
objemu rozpočtu na rok 2012 vo výške 24, 9 mil. EUR. Zohľadnili sa tiež úlohy vyplývajúce 
z uznesení vlády SR a dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky.  
Medzi najvýznamnejšie úlohy patrí vyhlasovanie výziev: 
- všeobecná výzva na predkladanie projektov v jednotlivých skupinách odborov vedy a 

techniky (VV2012) so začiatkom financovania v roku 2013 
- výzvy v rámci nových programov agentúry, 
- otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7RP 

(DO7RP), 
- výzvy na podporu bilaterálnej spolupráce na základe medzištátnych dohôd, 
- výzvy na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov so štatútom EUREKA, 
- výzvy na podporu účasti slovenských subjektov v medzinárodných projektoch. 
Predsedníctvo sa zaoberalo v rámci diskusie najmä aktivitami APVV v medzinárodnom 
meradle.  Konštatovalo, že je mimoriadne dôležité stanoviť a zvážiť možnosti financovania 
aktivít vyplývajúcich z iniciatív v rámci EÚ. V tomto kontexte upravilo navhované znenie 
úloh týkajúcich sa členstva APVV v Science Europe, ako aj aktivít v rámci Európskeho 
výskumného priestoru. 
 
Predsedníctvo schválilo Koncepciu a plán hlavných činností APVV na rok 2012 
s pripomienkami. 
 
 

6. Príprava VV2012 
Predsedníctvo sa v zmysle uznesenia č. 6 zo dňa 23.1.2012 zaoberalo prípravou verejnej 
výzvy VV2012.  
Analyzovalo podnety a pripomienky k príprave VV2012 zo všetkých odborových rád 
podieľajúcich sa na príprave a hodnotení tejto grantovej schémy. Odborové rady pozitívne 
hodnotili snahu  predsedníctva o neustále skvalitňovanie systému vyhodnocovania, ako aj 
hľadania možností na skvalitnenie práce agentúry. Vo svojich pripomienkach akcentovali 
najmä veľmi napätý časový harmonogram hodnotenia všeobecnej výzvy. Upozornili aj na 
problém vyplývajúci z postupu hodnotenia VV2011, a to prideľovanie viacero projektov 
(optimálne 5) pre jedného posudzovateľa. Táto podmienka sa odzrkadlila v znížení 
akceptácie požiadavky na vypracovanie posudkov z odborného, ale aj časového hľadiska. 
Predsedníctvo vzalo podnety z rád na vedomie s tým, že komplexné pripomienky 
a postrehy k hodnotiacemu procesu budú pracovné skupiny a rady formulovať po jeho 
ukončení.  
 
Po zhodnotení pripomienok zo všetkých odborových rád predsedníctvo poverilo riaditeľku 
agentúry predložiť na najbližšie rokovanie pracovnú verziu znenia všeobecnej výzvy 
VV2012. 
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7. Aktualizácia grantovej schémy pre bilaterálnu spoluprácu, schválenie výziev  
bilaterálnej spolupráce   
Rada MVTS pripravila aktualizáciu grantovej schémy pre podporu projektov 
medzinárodnej bilaterálnej spolupráce. Riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu na 
schválenie: 
- základné všeobecné znenie výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných 
projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej 
republike a v inej krajine v zmysle medzivládnej dohody podľa § 12 ods. 2c zákona č. 
172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Hlavným dôvodom aktualizácie bolo skvalitnenie hodnotiaceho procesu, ako aj 
jednoznačnejšie špecifikácie zámerov tejto grantovej schémy, harmonizácia dokumentov 
predkladaných žiadateľmi so základnou charakteristikou a zameraním schémy bilaterálnej 
spolupráce ako aj zjednodušenie pravidiel čerpania finančných prostriedkov počas 
implementácie projektov.  
 
Predsedníctvo schválilo základné znenie výzvy tejto grantovej schémy ako aj dokumentov, 
ktoré sa k nej vzťahujú. 
 
Zároveň predsedníctvo schválilo znenie 4 výziev pre bilaterálnu spoluprácu, ktoré budú 
vyhlásené v najbližšom čase, a to: 
- verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a 

vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v 
Rakúskej republike; 

- verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a 
vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v 
Čínskej ľudovej; 

- verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a 
vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v 
Rumunskej republike; 

- verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a 
vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v 
Slovinskej republike 

 
Generálna riaditeľka SVaT Dr. Marta Cimbáková informovala predsedníctvo o rokovaniach 
s predstaviteľmi Litovskej republiky, nakoľko litovská strana má záujem o výraznú zmenu 
zámeru výzvy pre bilaterálnu spoluprácu. Z toho vyplynulo, že do ukončenia rokovaní nie 
je možné v predsedníctve schváliť verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie 
spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v 
Slovenskej republike a v Litovskej republike podľa schválenej základnej schémy. 
 
Predsedníctvo bude o postupe prípravy bilaterálnej výzvy s Litovskou republikou následne 
informované. 
 
 

8. Aktualizácia grantovej schémy DO7RP a schválenie vyhlásenia výzvy 
Rada MVTS pripravila aktualizáciu grantovej schémy pre podporu projektov 
medzinárodnej bilaterálnej spolupráce. Riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu na 
schválenie modifikovanú otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o 
dofinancovanie projektov podporených v rámci 7. rámcového programu Európskeho 
spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu 
ES pre atómovú energiu (EURATOM). Cieľom výzvy je podporiť aktívnu účasť 
slovenských špičkových  kolektívov a pracovníkov výskumu a vývoja v 7. rámcovom 
programe Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné 
činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (EURATOM) prostredníctvom 
dofinancovania nákladov potrebných na riešenie projektov 7RP, ktoré získali finančnú 
podporu od Európskej komisie. Dôvodom modifikácií je snaha prispôsobiť podmienky 
výzvy a financovania projektov DO7RP špecifikám vyplývajúcim z charakteristík projektov 
medzinárodnej spolupráce, ku ktorým sa chéma dofinancovania vzťahuje. 
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Predsedníctvo schválilo vyhlásenie tejto otvorenej výzvy. 
 
 

9. Podklady k príprave výzvy EUREKA 
Grantová schéma dofinancovania projektov EUREKA, ako predpoklad na vyhlásenie 
výzvy, bola pripravená a schválená radou MVTS. 
Schéma sa opiera o skutočnosť, že odborné hodnotenie návrhov projektov EUREKA na 
národnej úrovni bude zabezpečené na úrovni MŠVVŠ SR (teda národného koordinátora 
EUREKA) skupinou expertov, ktorá bude menovaná Ministrom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Pri návrhu odborníkov do tejto expertnej skupiny, tvorbe štatútu 
a rokovacieho poriadku skupiny bude APVV ministerstvu plne nápomocná. 
Druhým východiskom je predpoklad, že MŠVVŠ SR poskytne APVV oficiálne potvrdenie 
bodového hodnotenia tých projektov EUREKA, ktoré získali štatút EUREKA a majú MSP 
zo SR  žiadajúcich APVV o dofinancovanie.  
 
Predsedníctvo agentúry schválilo predloženú schému. Zároveň konštatovalo, že 
vyhlásenie výzvy tejto grantovej schémy je možné až po alokácii finančných prostriedkov 
v rozpočte APVV zo strany ministerstva. 
 
 

10. Členstvo APVV v SE 
Predseda agentúry informoval predsedníctvo o hlavných aktivitách Science Europe (SE), 
ktorej je APVV zakladajúcim členom. Aktivity sa týkajú najmä identifikácie hlavných 
zámerov SE, kreovania orgánov a vedeckých výborov. 
V súlade s Koncepciou a hlavnými úlohami APVV na rok 2012 P APVV schválilo základné 
dokumenty o poslaní a činnosti vyplývajúce z členstva APVV v SE a poverilo Kanceláriu 
agentúry realizáciou právnych úkonov týkajúcich sa vstupu a členstva v SE. 
Na základe požiadavky ESF predsedníctvo schválilo nomináciu Prof. RNDr. Vladimíra 
Bužeka, DrSc. na člena ERC. 
 
V súvislosti s požiadavkou SE na nominácie kandidátov do tvoriacich sa vedeckých 
výborov SE sa predsedníctvo uznieslo, že členovia predsedníctva zašlú návrhy kandidátov 
do 8. 3. 2012 a následne sa uskutoční elektronické hlasovanie o nomináciách do výborov: 
Life Sciences (incl. Environmental and Geo-sciences); Medical sciences; Physical, 
Chemical, and Mathematical Sciences (incl. Materials Sciences); Humanities; Social 
Sciences. 
 
 

11. Všeobecný interný postup pri poskytovaní finančnej podpory pre grantové schémy 
APVV 
V nadväznosti na schválenie Opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov 
uvedených v Protokole o výsledku kontroly postupov pri výbere a monitorovaní riešenia 
projektov na podporu výskumu  a vývoja v kapitole Ministerstva školstva SR dňa 19. 4. 
2010 príkazom riaditeľa č. 1/2010 agentúra splnila alebo plní jednotlivé opatrenia. Jedným 
z opatrení (opatrenie č. 6) je vypracovanie interného predpisu opisujúceho proces 
poskytovania finančných prostriedkov APVV na riešenie projektov. 
Dňa 14. 6. 2010 predsedníctvo agentúry na svojom 11. zasadnutí vzalo na vedomie 
informáciu o príprave všeobecného interného predpisu opisujúceho proces poskytovania 
finančných prostriedkov APVV na riešenie projektov. Zároveň predsedníctvo agentúry na 
tomto zasadnutí schválilo základnú osnovu pripravovaného dokumentu. 
Podľa schválenej osnovy začala kancelária agentúry pripravovať dokument v roku 2010. 
S ohľadom na zmeny organizačnej štruktúry kancelárie agentúry bolo spracovanie 
dokumentu v danej štruktúre v roku 2010 prerušené. Následne v roku 2011 bol pripravený 
dokument prepracovaný v zmysle zmenenej organizačnej štruktúry kancelárie, avšak v 
ostatných častiach plne rešpektujúci osnovu dokumentu schválenú predsedníctvom 
agentúry. Riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu agentúry vypracovaný dokument 
na schválenie. 
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Dr. Cimbáková predložila pripomienky k predloženému dokumentu, ktoré predsedníctvo 
akceptovalo a schválilo predložený dokument s pripomienkami. 

 
 
12. Záver 

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

 
 
 
 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 

 
UZN1 PAPVV schválilo záznam z 26. zasadnutia predsedníctva APVV 
 
UZN2 PAPVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľky o plnení Plánu hlavných úloh za 

rok 2011  
 

UZN3 PAPVV schválilo Koncepciu a plán hlavných činností APVV na rok 2012 
s pripomienkami 

 
UZN4 PAPVV vzalo na vedomie podnety z odborových rád na vyhlásenie všeobecnej 

výzvy VV2012 
 

UZN5 PAPVV poverilo riaditeľku agentúry predložiť na najbližšie rokovanie 
predsedníctva pracovnú verziu znenia všeobecnej výzvy VV2012 

 
UZN6 PAPVV schválilo všeobecné znenie výzvy na podávanie žiadostí na riešenie 

spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi 
organizáciami v Slovenskej republike a v inej krajine v zmysle medzivládnej 
dohody podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších 
predpisov  

 
UZN7 PAPVV schválilo vyhlásenie 4 výziev pre bilaterálnu spoluprácu, ktoré budú 

vyhlásené v najbližšom čase, a to s Rakúskom, Čínou, Rumunskom a 
Slovinskom 

 
UZN8 PAPVV schválilo vyhlásenie otvorenej verejnej výzvy na predkladanie žiadostí 

o dofinancovanie projektov podporených v rámci 7. rámcového programu 
Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné 
činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (EURATOM)  

 
UZN9 PAPVV schválilo grantovú schému dofinancovania projektov EUREKA  

 
UZN10 PAPVV schválilo v súlade s Koncepciou a hlavnými úlohami APVV na rok 2012 

základné dokumenty o poslaní a činnosti vyplývajúce z členstva v SE a poverilo 
Kanceláriu agentúry realizáciou právnych úkonov týkajúcich sa vstupu 
a členstva v SE 

 
UZN11 PAPVV schválilo nomináciu Prof. RNDr. Vladimíra Bužeka, DrSc. na člena 

ERC  
 

UZN12 PAPVV schválilo elektronické hlasovanie predsedníctva o nomináciách do 
vedeckých výborov SE 
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UZN13 PAPVV schválilo všeobecný interný predpis opisujúci proces poskytovania 
finančných prostriedkov APVV na riešenie projektov v súlade s opatreniami 
prijatými po kontrole NKÚ 

 
 

V  Bratislave 27. 2. 2012. 
 
 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 

Schválil: Ján Sedlák 


