
  

 
 

Záznam z 28. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 2. 4. 2012 
 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., RNDr. Marta Cimbáková, 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: 
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Mgr. Martin Filko, prof. Ing. Jan Kudrna, CSc., 
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
Predsedníctvo jednomyseľne odsúhlasilo program 28. zasadnutia. 
 
 

2. Schválenie záznamu z 27. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 27. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

3. Kontrola uznesení predsedníctva agentúry z 27. zasadnutia: 

- všetky uznesenia boli splnené 
 
 

4. Schválenie Výročnej správy o činnosti APVV za rok 2011  
Riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu agentúry Výročnú správu o činnosti APVV za 
rok 2011. Informovala predsedníctvo o realizácii najdôležitejších aktivít agentúry, ktoré sú 
obsahom správy.  
V diskusii sa členovia predsedníctva venovali najmä hodnoteniu dosiahnutých výsledkov 
uvedených vo výročnej správe. 
Predsedníctvo agentúry schválilo Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2011. 
 
 

5. Schválenie Výročnej správy o hospodárení APVV za rok 2011  
V zmysle zákona 172/2005 v platnom znení riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu 
agentúry Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2011. Táto správa dokumentuje 
najmä finančné aspekty aktivít APVV. 
Predsedníctvo agentúry schválilo Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2011. 
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6. Informácia o ročnej závierke APVV za rok 2011 

Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo agentúry v základných údajoch uvedených 
v ročnej účtovnej závierky APVV. Predsedníctvo v zmysle zákona 172/2005 v platnom 
znení ročnú účtovnú závierku prerokovalo a vzalo na vedomie. 

 
 
7. Rozdelenie finančných prostriedkov pre VV2011 

Predsedníctvo agentúry schválilo algoritmus rozdelenia finančných prostriedkov na 
projekty podané vo výzve VV 2011 podľa jednotlivých vedných odborov.  
Podkladom na stanovenie objemu finančných prostriedkov jednotlivým odborom vedy a 
techniky v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. v platnom znení bolo znenie výzvy VV 2011. 
Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia projektov 
podporených v tejto výzve je maximálne 33 miliónov EUR.  
Finančné prostriedky budú rozdelené podľa požiadaviek jednotlivých skupín odborov vedy 
a techniky na celú dobu riešenia projektov v zmysle § 6 ods. 3 cit. zákona a súčasne v 
rámci jednotlivých skupín odborov vedy a techniky podľa požiadaviek na projekty 
základného výskumu a projekty aplikovaného výskumu a vývoja. Sumu zvyšných 
finančných prostriedkov, ktoré v jednotlivých odborových radách už nebudú postačujúce 
na podporenie ďalšieho projektu v rámci príslušnej odborovej rady, agentúra prerozdelí 
tak, že tieto finančné prostriedky pridelí projektom s najvyšším hodnotením bez ohľadu na 
vedný odbor.  
Predsedníctvo agentúry zároveň schválilo zverejnenie tohto algoritmu rozdelenia 
finančných prostriedkov na projekty podané vo výzve VV 2011 podľa jednotlivých vedných 
odborov na webovej stránka APVV.  
 
 

8. Príprava VV2012  
V zmysle uznesenia č. 5 zo zasadnutia predsedníctva dňa 27. 2. 2012 riaditeľka agentúry 
predložila na diskusii pracovnú verziu úplného znenia všeobecnej výzvy VV2012. 
Predsedníctvo rokovalo najmä o zneniach ustanovení, ktoré sa z hľadiska aplikácie pri 
podávaní projektov v rámci VV 2011 javili ako problémové, a to či už z hľadiska 
formálnych a technických podmienok alebo odborného hodnotenia. Predsedníctvo 
súhlasilo so zakomponovaním požiadavky na predloženie osvedčenia o spôsobilosti 
vykonávať výskum a vývoj do znenia výzvy VV 2012, ako aj so spresnením špecifikácie 
oprávnených žiadateľov. 
Predsedníctvo agentúry schválilo termín konania stretnutia s odborovými radami za 
účelom zhodnotenia výzvy VV2011 s cieľom získania ďalších podnetov k príprave 
VV2012. Toto stretnutie sa uskutoční 28. 5. 2012 o 13,00 hod.  
 
 

9. Schválenie výziev  grantovej schémy pre bilaterálnu spoluprácu  
S ohľadom na potrebu synchronizácia termínov vyhlásenia výziev pre bilaterálnu 
spoluprácu v oboch zainteresovaných krajinách, predsedníctvo schválilo znenie výziev 
s orientačným dátumov ich vyhlásenia. Zároveň splnomocnilo kanceláriu Agentúry, 
v prípade výziev na bilaterálnu spoluprácu, na prípadnú úpravu termínov vyhlásenia 
výziev na základe pokynov z MŠVVŠ SR s tým, že kancelária Agentúry bude 
predsedníctvo bezodkladne informovať o pozmenených termínoch vyhlásenia jednotlivých 
bilaterálnych výziev. 
Predsedníctvo schválilo aktualizáciu formálnych a technických podmienok platiacich 
všeobecne pre 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. 
Následne predsedníctvo agentúry schválilo znenie 3 výziev pre bilaterálnu spoluprácu, 
s orientačnými dátumami, a to: 
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- verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a 
vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a 
v Poľskej  republike; 

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

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

 
 

10. Členstvo APVV v SE 
Predseda agentúry informoval predsedníctvo o konaní zasadnutia vrcholného orgánu SE 
v Bruseli v dňoch 23. a 24. 5. 2012. Na tomto stretnutí sa budú schvaľovať hlavné aktivity 
Science Europe.  
Predseda agentúry zároveň informoval o výsledkoch hlasovania členov predsedníctva 
o nomináciách do odborných výborov SE. 
Predsedníctvo agentúry vzalo informácie o SE na vedomie. 
 
 

11. Rôzne 
� Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo, že účasť na otvorení výročnej 

konferencie APVV prisľúbila komisárka EÚ pre vedu, inovácie a výskum Máire 
Geoghegan-Quinn. Zároveň navrhla termín konania výročnej konferencia, a to 18. 6. 
2012. 
Predsedníctvo schválilo termín konania výročnej konferencie. 

� Generálna riaditeľka Marta Cimbáková potvrdila ponuku odbornej prezentácie pre 
Radu MVTS o podpore zapájania Slovenska do rôznych iniciatív a schém 
medzinárodnej vedecko – technickej spolupráce zo strany MŠVVŠ SR. Termín 
prezentácie bude dohodnutý podľa termínu zasadnutia Rady MVTS.  

� Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo o príprave volieb predsedov a 
podpredsedov niektorých odborových rád s ohľadom na ukončenia mandátu 
súčasných predsedov a podpredsedov. V súvislosti s končiacimi mandátmi predsedov 
a podpredsedov pracovných skupín v prírodných a technických vedách, schválilo 
predsedníctvo agentúry elektronické hlasovanie o návrhoch odborových rád na tieto 
pozície. Ako vyplýva zo štatútu APVV predsedníctvo schvaľuje návrhy odborovej rady 
na predsedov a podpredsedov pracovných skupín. 

� Zasadnutie predsedníctva sa uskutoční dňa 28. 5. 2012 po stretnutí s odborovými 
radami APVV. 

 
 
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 27. zasadnutia predsedníctva APVV 
 
UZN2 PAPVV schválilo Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2011 

 
UZN3 PAPVV schválilo Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2011 

 
UZN4 PAPVV vzalo na vedomie ročnú účtovnú závierku APVV  

 



4/4 
 

UZN5 PAPVV schválilo algoritmus rozdelenia finančných prostriedkov na projekty 
podané vo výzve VV 2011 podľa jednotlivých vedných odborov. Zároveň 
schválilo zverejnenie tohto algoritmu rozdelenia finančných prostriedkov na 
projekty podané vo výzve VV 2011 podľa jednotlivých vedných odborov na 
webovej stránka APVV 

 
UZN6 PAPVV schválilo termín konania stretnutia s odborovými radami za účelom 

zhodnotenia výzvy VV2011 a súčasne získania ďalších podnetov k príprave 
VV2012. Toto stretnutie sa uskutoční 28. 5. 2012 o 13,00 hod. 

 
 

UZN7 PAPVV schválilo aktualizáciu formálnych a technických podmienok platiacich 
všeobecne pre 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. 

 
UZN8 PAPVV splnomocnilo kanceláriu Agentúry v prípade výziev na bilaterálnu 

spoluprácu na prípadnú úpravu termínov vyhlásenia výziev na základe pokynov 
z MŠVVŠ SR  s tým, že kancelária Agentúry bude predsedníctvo bezodkladne 
informovať o pozmenených termínoch vyhlásenia jednotlivých bilaterálnych 
výziev.  

 
UZN9 PAPVV schválilo vyhlásenie znenie 3 výziev pre bilaterálnu spoluprácu, 

s orientačnými dátumami - s Poľskom, Portugalskom a Litvou. 
 
UZN10 PAPVV vzalo na vedomie informácie o SE.  

 
UZN11 PAPVV schválilo termín konania výročnej konferencie APVV. 

 
UZN12 PAPVV schválilo elektronické hlasovanie o návrhoch odborových rád na 

predsedov a podpredsedov pracovných skupín.  
 
 
 

V  Bratislave 2. 4. 2012. 
 
 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 

Schválil: Ján Sedlák 


